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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. 

december 13-ai nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme 
 
Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor polgármester 
2. Barta Endre              képviselő 
3. Cserni Béla képviselő 
4. Hingyi László             képviselő 
5. Iván László képviselő 
6. Izsák Máté                  képviselő 
7. Lassingleitner Fruzsina képviselő  
8. Lőrinczi Konrád         képviselő 
9. Nagy Zoltánné  képviselő 
10. Pintér Attila  képviselő 
11. Szabó Zsolt képviselő 
12. Sztankovics László   képviselő 
13. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Gombos István          alpolgármester 
2. Besztercei Zsolt képviselő 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Pintér Tamás  országgyűlési képviselő 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 

osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
Dr. Kéthelyi Ágnes 
Bencsik István 
Erős István 
 
habil dr. András István 
Kiss Ádám Sándor 
Kovács Henrietta Zsófia 
Dr. Pavel Andrei Emil 

díjazott 
DUNANETT Nkft. igazgatója 
KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási üzletág- 
vezető-helyettes 
Dunaújvárosi Egyetem rektora 
Dunaújvárosi Egyetem kancellárja 
fogorvos 
fogorvos 

Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Andics Ágnes 
Budavári Sándorné 

Egészségmegőrzési Központ igazgatóhelyettese 
KIÉT elnöke 

Kissné Fekete Éva 
Őze Áron 
 
Bencsik István 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója 
DUNANETT Nkft. igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 13 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Fideszes Képviselő-társaim! Tisztelt 
Közgyűlés! Tisztelt meghívott vendégeink, kedves doktornő! Tisztelt 
Jegyző Asszony, Alpolgármester úr, kedves vendégeink! Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december havi rendes ülését 
megnyitom és átadom sajtószóvívő asszonynak, a szót. 
 

Németh Tünde sajtószóvívő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Meghívott Vendégek! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a város egészségügyi ellátásában tevékenykedő 
és kimagasló munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére hívta 
életre a Dunaújváros Egészségügyéért díjat. Az elismerés városunk 
egészségügyi intézményeiben dolgozó, vagy magángyakorlat keretében 
egészségügyi feladatokat ellátó orvosoknak, illetve közép- és felsőfokú 
egészségügyi képesítéssel rendelkezőknek, valamint kollektíváknak 
adományozható. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az idei évben a 
„Dunaújváros Egészségügyéért” díjat  
 
- Dr. Kéthelyi Ágnes fogszakorvos részére adományozza. 
 
Kérem, tapsolják meg a díjazottat! 
Kérem, hallgassák meg a díjazott méltatását! 
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Dr. Kéthelyi Ágnes fogszakorvos gyermekként, az 1950-es években 
érkezett Dunaújvárosba, mikor szülei Pécsről a városba költöztek. 
Általános és középiskolai tanulmányait követően 1972-ben szerzett 
fogorvosi diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 
1974-ben a „fog- és szájbetegségek” témakörben szakvizsgát tett. 
Diplomája megszerzésétől folyamatosan dolgozik Dunaújvárosban, 
kezdetben, mint a kórház alkalmazottja körzeti fogorvosi státuszban, a 
későbbiek során pedig egyéni vállalkozóként az önkormányzati 
alapellátási feladatokat szerződés alapján végzi. 
1996-tól a fog- és szájbetegségek szakfelügyelő fogorvosa. Óvodáinkban, 
általános- és középiskoláinkban rendszeresen ellenőrizte a gyermekek 
fogászati állapotát, segítette őket az egészséges felnőtté válásban. 
Nyitott, kedves személyisége, szakmai tudása miatt a betegek nemcsak a 
városban, de a városkörnyékről is bizalommal fordultak hozzá. Szakmai 
tudása, emberi hozzáállása példaértékű. A hivatásában kifejtett 
tevékenységéért 1986-ban „Kiváló Munkáért” kitüntetést, a közösségben 
végzett munkájáért 2009-ben „Dunaújvárosért Díjat” kapott. Dr. Kéthelyi 
Ágnes Gizella fogszakorvos 2018. évben úgy döntött, hogy több mint 40 
év szolgálat után befejezi az alapellátásban végzett tevékenységét 
városunkban. Azonban, mint a hivatását és a betegeit tisztelő szakember 
a stafétát egy fiatal szakember kezébe adta át, akit már az egyetemi 
tanulmányai idején elkezdett felkészíteni a gyógyítás munkájára. A 
kimagasló színvonalon, több mint 40 éven át kifejtett példaértékű szakmai 
tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Dunaújváros Egészségügyéért díjat Dr. Kéthelyi Ágnes 
fogszakorvos részére adományozza.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsánat! Rendhagyó módon nem szerepelt a méltatásban egy dolog. 
1990-ben októberben, szeptember 30-án,majd két hét múlva vasárnap 
októberben voltak – akkor még két fordulós volt az önkormányzati 
választás, közvetett polgármester választással lett Almási Zsolt 
polgármester úr polgármester. Ennek a testületnek a rendszerváltáskor a 
doktornő tagja volt. Bármilyen furcsa, körbenézve ebbe a terembe mi 
ketten, a doktornő és én voltam a jelenlegi testületből, illetve Izsák Máté 
barátom, képviselő úr édesapja volt ennek a testületnek a tagja. Doktornő 
a Dunaújvárosi Patrióta Szövetség színeiben nyert mandátumot, nem 
tudtuk hova rakni se balra, se jobbra úgymond, se középre. De pont 
középen voltak. A rendszerváltáskor és nemcsak karácsonykor, békés 
konstruktív, városfejlesztő közgyűlések zajlottak, akkor még nem ebben a 
teremben, illetve ennek a teremnek egy korábbi nagyon kényelmetlen, 
másképp elrendezett, nem pedig így elrendezett változatában. Úgyhogy 
doktornőnek köszönöm ezen munkáját is, túl az egészségügyi 
szakellátáson a városért tett. Engedje meg, hogy Önnek és kedves 
családjának nagyon jó egészséget kívánjak. 
 

Németh Tünde sajtószóvívő: 
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Tisztelt Közgyűlés!  
A díjátadást követően egy ünnepélyes pezsgős koccintásra invitálom 
Önöket a közgyűlési terem előtti aulában, ahol pohárköszöntőt mond 
Lőrinczi Konrád, a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke. 
Kérem tehát, fáradjanak ki az aulába. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
Közgyűlés ülésén már megnyitottuk a napirendek elfogadására kerül sor. 
Kis figyelmet szeretnék kérni! Szeretném Önöknek jelezni és Önöket 
tájékoztatni, hogy nyilván hallottak Gombos alpolgármester úr 
betegségéről. Alpolgármester úr jól van, Pécsett a szívklinikán pihen. E 
helyről is jobbulást kívánok valamennyiünk nevében alpolgármester úrnak. 
Ezért az ülést végig fogom vezetni, de 11,00 órakor hivatalos programom 
van, úgyhogy szeretném 11,00 óráig befejezni a közgyűlés ülését, 
amennyiben Önök ebben partnerek.  
 
Napirendek elfogadására kerül sor. Indítványozom kettő napirend 
felvételét 47. és 48. napirendként nyílt ülésen. A DSZSZ Kft. 2013. és 
2014. évi éves beszámoló és javaslat a városüzemeltetési bizottság 
elnökének visszahívásáról és a bizottság új elnökének megválasztásáról, 
című napirendi pont. Tessék mondani frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Három napirendi pont van.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Nekem a forgatókönyvben kettő van. Ránézek osztályvezető úrra. 
Osztályvezető úr legyen kedves szót kérni! 
 

Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem tudom milyen napirendi 
pontról van szó, minden napirend, ami a meghívóban szerepel az benne 
van a forgatókönyv is tartalmaz mindent. Az bizottsági előterjesztés volt 
frakcióvezető úr.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyilvánvalóan vagy egy polgármesteri határozat, amelyet a bizottság 
tárgyal, de nem közgyűlési. Ezt a fedőlapokból látom és nem is volt olyan 
jellegű megelőző fedőlap.  
 
Aki elfogadja a nyílt ülés 47. napirendi pontjának a felvételét DSZSZ, az 
kérem igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi 
éves beszámolójának elfogadására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába 
– mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserni Béla), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
636/2018. (XII.13.) határozata 

„Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves beszámolójának 
elfogadására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves 
beszámolójának elfogadására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 47. 
napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki elfogadja Cserni Béla képviselő úr visszahívására tett javaslatot és a 
bizottság új elnökének megválasztására című napirendet, az kérem 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága 
elnökének visszahívására és a bizottság új elnökének megválasztására” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
637/2018. (XII.13.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívására és a 

bizottság új elnökének megválasztására” című előterjesztés sürgősségi 
indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága 
elnökének visszahívására és a bizottság új elnökének megválasztására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 48. napirendjeként felvette. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Az egységes tárgysorozatról szavazunk a nyílt ülés vonatkozásában. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

638/2018. (XII.13.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személytaxi-

szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016. (XI.18.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére a 2018. közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási összegek 
felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 

 
8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 

hálózat fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosítására 
               

9. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) 
határozat módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 “Zöld Város 
Kialakítása” című project keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek 
rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú project vonatkozásában 
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10. Javaslat “Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására 
vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
                             

12. Javaslat 2019. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

13. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
14. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

 
15. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító 

közterületi vízvezeték tervezésére 
 

16. Javaslat Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós 
tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási 
szerződés aláírására 

 
17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék 

kihelyezésére 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2019. január-
március hónap) megkötésére 
 

20. Javaslat a Dunaújváros Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról 
(2019. január 1-től december 31-ig) terjedő időszak megkötésére 
                 

21. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
 
22. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 

 
23. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi 

várható eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási 
javaslattal kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 

 
24. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. 

között létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy 
részének vonatkozásában forrás biztosítására 
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25. Javaslat a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény 

bővítés finanszírozására (DVG Zrt. kérelem) 
          

26. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött 

támogatási szerződés módosítására 
     

28. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 40 
millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
 

29. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére 
 

30. Javaslat a dunaújvárosi Csónakházon tervezett fejlesztési munkálatok 
megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára 
               

31. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi módosított 
munkatervének elfogadására 

 
32. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 

kezességvállalás megadására 
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) KH 

módosítására 
 
34. Javaslat az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. évre 

vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadására 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Egyetem között tudományos, kulturális és közéleti együttműködésre 
 
36. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

2019. évi béren kívüli juttatására  
 
37. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására 
 
38. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 

módosítására 
 

39. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása 
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására 
 

40. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXIII. Csángó Bál 
támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 

41. Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás irányi 
kérelem elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
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42. Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 

elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
 

43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének 
elfogadására 

 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 1. módosítására 
 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 1. számú módosítására 
 
46. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

 
47. Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves beszámolójának elfogadására 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívására és a 
bizottság új elnökének megválasztására 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek kolléganőnek Forgó Krisztinának, most más 
bocsánat, új szerep. Jobbulást kívánunk akkor a hölgynek! Ráczné Bodó 
Bea köztisztviselőt megbízni a jegyzőkönyv vezetésével. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
639/2018. (XII.13.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a meghívott vendégeinknek egyben tanácskozási 
jogot biztosítani.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre  meghívottak tanácskozási jogát – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

640/2018. (XII.13.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülés. Az egyik a „Pro Cultura Intercisae” díj törvény szerint kötelező 
zárt ülés. Itt csak a tényről szavazunk, hogy felvesszük. A 2., 3. napirendi 
pont nyílt ülésen való tárgyalása sértené Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának gazdasági érdekeit. Indítványozom, a 2. és 3. 
napirend zárt ülésen való megtárgyalását. Kérem,  igennel szavazzon, aki 
támogatja.  

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 2. és 3. napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
641/2018. (XII.13.) határozata 

a zárt ülés 2. és 3. napirendi pontjainak  zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ai zárt ülés 2. 
napirendje tárgyalására mely „Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított 
tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására” című előterjesztést, valamint 
a zárt ülés 3. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére és a fennálló tagi 
kölcsönszerződések módosítására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
Cserna Gábor polgármester: 
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Legyenek kedvesek a zárt ülés három egységes napirendi pontjáról 
szavazni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
642/2018. (XII.13.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására 

 
2. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési 

határidejének módosítására 
                            

3. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft. részére és a fennálló tagi kölcsönszerződések módosítására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezető megválasztani. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
643/2018. (XII.13.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
Cserna Gábor polgármester: 
 



12 

 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek a zárt ülés vonatkozásában 
tanácskozási jogot biztosítani. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre  meghívottak tanácskozási jogát – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

644/2018. (XII.13.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirend megtárgyalására. Polgármesteri hivatal 
beszámolója.  

 
Szabó Zsolt képviselő: 
 

Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr!  Tisztelt Közgyűlés! Kettő 
dologról szeretnék beszélni és a karácsonyi hangulat ellenére nem 
állhatom meg, hogy helyenként egy picit erősebben nyilatkozzak meg. 
Nem állhatom meg ezt zöld és baloldali politikusként, zöld és baloldali 
elköteleződésű emberként. Hiszen az történt itt a hetekben, az történt itt a 
tegnapi napon, az önök pártja páros lábbal tiporta meg a magyar 
munkavállalók jogait. Polgármester Úr azt nyilatkozta egy 
sajtótájékoztatón  a múlt hét elején, ha jól emlékszem, hogy meg kell 
védeni a vívmányokat és azt gondolom, hogy ott kellene kezdeni, hogy azt 
az öt napos munka hetet amiért a szakszervezetek szerte a világon 
nagyon komoly harcot folytattak, azt meg kellene tartani. Mert, hogy mi is 
történik most, most az történik most, hogy gyakorlatilag egész évben heti 
hat napon keresztül 12 órában lehet dolgoztatni a magyar 
munkavállalókat, és tehetik ezt úgy,  azok a külföldi multinacionális cégek 
akikkel Önök lepaktáltak, hogy 6000 ledolgozott órával később kell 
elszámolniuk. Azt gondolom, hogy ez felháborító! Én azonban a 
párbeszédben hiszek, habár Önök sem itt helyben, sem a parlamentben 
nem folytattak erről érdemi párbeszédet.  Én elmentem a legnagyobb 
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dunaújvárosi szakszervezethez, elmentem a Vasas Szakszervezet 
elnökéhez és személyesen tájékozódtam arról, hogy milyen hatással lesz 
a dunaújvárosi polgárokra ez a törvény, és azt kell hogy mondjam, 
senkinek sem jó az amit Önök elfogadtak és abban viszont biztos vagyok, 
hogy Önökre elég cudar idő fog jönni, ez a törvény elfogadása után. 
Tegnap is láthatták, blokádokkal, sztrájkokkal, útlezárásokkal, 
tüntetésekkel reagáltak erre a magyar emberek, és azt gondolom, hogy ez 
folytatódni fog, mert minden magyar állampolgár tisztában van azzal, hogy 
nem lehet egy tál lencséért eladni az ő munkavállalói jogait, nem lehet 
lepaktálni az orosz diktátorok után a külföldi multinacionális cégekkel is, 
csak azért, hogy pillanatnyilag önöknek jobb legyen. Én a magam részéről 
itt Dunaújvárosban mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a gyalázatos 
törvény ez visszavonásra kerüljön és felajánlom a segítségemet minden 
helyi érdekvédelmi képviseletnek annak érdekében, hogy közösen tudjunk 
fellépni. És még egy nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni, ami azt 
hiszem egy kicsit konstruktívabb lesz. Minden karácsony előtt 
megkérdezem, minden téli szünet előtt megkérdezem, mert ez számomra 
ez nagyon fontos, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megoldott-e a 
városban, azok a rászoruló gyermekek, akiknek erre szükségük van azok 
ezt meg fogják kapni? Látom, alpolgármester úr már bólogat, azt 
gondolom, hogy ebben a város mindig jól járt el, viszont a saját és 
lelkiismeretem megnyugtatása érdekében ezt mindig megfogom kérdezni, 
hogy tudjam, hogy ez rendben van-e. Köszönöm szépen.  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Képviselő Úr!  Kettő rövid dolgot engedjen meg megjegyzésként. Na látja! 
Kéthelyi Ági képviselő társam, egykori képviselő társam esetében pont 
erről beszélgettem. Soha nem volt országos politikának helye a 
dunaújvárosi közgyűlésben az első ciklusban. Pláne nem adventi 
időszakban. Most a téma fölvetését sem értem, hogy ez hogy kerül az 
ünnepi közgyűlésre decemberben, mi közbe a napirend címe: Tájékoztató 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 
végzett munkájáról. Ön gyakorlatilag most egy sajtótájékoztatót tartott a 
dunaújvárosi médiában, de mivel én nem fogok Önnek biztosítani feleletet 
a dunaújvárosi médiába demokratikusan, ebből következően majd legyen 
kedves külön a saját orgánumainak megtartani. A diákétkeztetés szintén 
nálam is érzékeny pont. Ugye pályáztatással történik a vállalkozó 
kiválasztása, majd a tankerületi intézmények közvetlen bevonásával, a 
hivatal szociális osztályának bevonásával, dr. Molnár Attila aljegyző úr 
koordinálásával, erre mindig igyekszünk korrektül odafigyelni, évszaktól, 
időszaktól, szünidőtől függetlenül.  

 
Szepesi Attila alpolgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én visszatérnék 
Dunaújvárosba, igaz, hogy az országos problémákat is majd meg kell 
oldanunk Dunaújvárosba, de én visszatérnék Dunaújvárosba. A héten 
kaptam egy környezetvédelmi anyagot dr. Petrovickijné Angerer Ildikótól, 
egy nagyon korrekt tanulmányt, a Dunaújváros levegőtisztaságáról, illetve 
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„tisztaságáról, szennyezettségéről”. Megkérném majd a Szabó Imre urat, 
köszönje meg polgármester úr és nevemben ezt a korrekt és nagyon 
használható anyagot az Ildikónak, és ahogy néztem ezeket a táblákat, 
grafikonokat, eszembe jutott, hogy valamikor tanultam, elnézést nem 
tanultam csak bejártam fizika órákra, mert mindig kettes voltam belőle és 
eszembe jutott egy, ami nagyon megmaradt bennem egy képlet, hogy a 
hang a levegőben 331,5 m/s terjed. És hogy így ezen elgondolkodtam, 
eszembe jutott, hogy ez nem igaz Dunaújvárosra. Hogy lehet ez? Hiszen a 
polgármester úr is évek óta Dunaújváros Megyei Jogú Város Képviselő-
testülete, a civil szervezetek évek óta felemelik hangjukat a 
környezetszennyezés ellen és ez nem jut el sem a hivatalokhoz, sem a 
város levegőjét szennyező üzemekhez. Ezért a polgármester úrtól kértem 
találkozót és megbeszéltük, hogy a Magyar Postához fogunk fordulni, 
ennek a problémának az orvosolására, és úgy döntöttünk, hogy a jövő 
héten büntető feljelentést teszünk a város levegőjét szennyező cégek és 
vezetői ellen, hátha így gyorsabban tudnak reagálni a szavunkra, és 
reméljük hogy ebben a hatóságok nekünk partnereink lesznek. Én 
mindezek ellenére a város levegőjét szennyező cégek vezetőinek Boldog 
és Békés Karácsonyt kívánok!  Kérem őket, hogy a meghitt karácsonyi 
pillanatokban azért gondoljanak arra, hogy Dunaújvárosban karácsonykor 
is a benzollal és a porral szennyezett levegőt kell a gyerekeknek és az 
időseknek és a dunaújvárosi polgároknak beszívni. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Én ennél bevállalósabb vagyok az alpolgármester úrnál, kicsit tökösebb, 
ahogy szokták mondani pestiesen. Abban az értelemben, mondjuk ki, ez a 
2004-ben elkotyavetyélt, privatizált Dunaferr menedzsmentjéről. Nem az 
ott dolgozó tisztességes dunaújvárosi munkavállalókról, polgárokról, 
menedzsmentjéről van szó. Sevcsik Mónikáról, Tankhilevich úrról, akik 
nem reagálnak a felvetéseinkre, leveleinkre, megkereséseinkre. Más 
cégek is nyilvánvalóan kisebb paraméter mértékben érintettek a 
szennyezés ügyében. Úgy hogy ennek a büntetőjogi feljelentésnek, ahogy 
fogalmazott Szepesi Attila alpolgármester úr, még az ünnepek előtt meg 
kell születnie. 

 
Barta Endre képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Három 
dologról szeretnék beszélni. Az egyik. Megint itt a tél ezt érezzük és 
sajnos már most sokan érzik dunaújvárosiak azt a hideget, ami nem csak 
az utcákon. Aggasztó hírek érkeznek a fűtéssel kapcsolatosan, immáron 
nem ez az első év, hogy mi dunaújvárosiak olyan veszélynek vagyunk 
kitéve kisgyermekes családok, idősek. Szeretném kérdezni, hogy tett-e 
lépéseket a városvezetés azzal kapcsolatosan, hogy ne ismétlődjön meg 
az elmúlt évek problémája, illetve immáron nem csak a DVCSH-ról lehet 
már hallani, hiszen olvashattuk ezeket a híreket, hogy még komolyabb a 
probléma. Mire számíthatnak a városlakók? Miért van hideg most a sok 
lakásban, 18-19 fok holott 21-22 fok a minimális elvárható, teljes díjat 
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fizetnek a lakók, illetve van-e arra biztosíték, hogy nem lesz ennél 
nagyobb probléma. Ez az első dolog. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Bocsásson meg, gyorsan reagálnék is. Tegnap járt nálam Dunaújváros 
díszpolgára Dorkota elnök úr, és ez volt ez az egyik téma, ami ugye a 
hvg.hu-n megjelent ez a Kárpát Gáz. Nem az Energia Hivatal volt ebbe az 
eljáró, hanem a NGSZ, a  Nemzeti Gázszolgáltató, s azért nem adott 
ennek a bizonyos Kárpát Gáz Zrt.-nek szolgáltatást, mert nem fizetett, 
tehát tartozott. Ez a cég viszi perre majd az ügyet jogi úton. Az NGSZ 
vonatkozásában, nem a MEH, hanem az NGSZ vonatkozásában. 
Megnyugtatott elnök úr, mert rákérdeztem Dorkota úrra konkrétan 
érintheti–e. Semmilyen formában. Tehát amennyiben a  helyi szolgáltató 
fűteni kíván, ha szabad így fogalmazni miért ne kívánna, ez egy 
prejudikáció részemről. Csak egy fiktív felvetés. Akkor fűthet, fűtenie kell 
mert nem érinti, nem érintheti a helyi szolgáltatásnak sem a milyenségét, 
sem annak a pénzügyi oldalát és bízom benne, hogy  így is lesz. 

 
Barta Endre képviselő: 
 

Köszönöm szépen a választ. A másik pont, ez pedig a közvilágítás. Az 
elmúlt közgyűlésen egy kicsit így megdöbbentem, amikor alpolgármester 
úr is, illetve azt hiszem Iván képviselő úr is úgy mond megvédte a jelenlegi 
helyzetét itt a közvilágítás statisztikák, illetve az hangzott el, hogy mivel 
már az ellenzék nem tudja támadni ezzel a Fideszt, így más fogáspontokat 
keres. Nos, én az egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor 
hoztam itt ezt föl. Hiszen mindenki tudja, hogy ugye óriási probléma, és 
nem szeretek rugózni azonos dolgokon. De én azt gondolom, hogy azért 
az egy kicsit merész dolog hogy annak ellenére, hogy továbbra is 
életveszélyes Dunaújvárosban a közlekedés. Statisztikákra illetve 
bizonyos dolgokra hivatkozunk, mindannyian közlekedünk és láthatjuk, 
hogy bár vannak intelligens zebráink, egy-két helyen javult a helyzet, azért 
továbbra is óriási ez a probléma. Tehát én arra kérem önöket, ezt most itt 
megígérem, hogy nem fogok olyan támadásokba belemenni, hogy azon 
rugózni természetesen, hogy minden olyan dolgot megszavazok ami 
ennek a fejlesztését szolgálja, de legalább ne mondják azt, hogy rendben 
van ez a helyzet. Tehát ne mondjuk azt ki, amikor továbbra is 
életveszélyes a dunaújvárosiaknak ez a közlekedése. A harmadik pedig, 
az pedig a parkoló helyzet. Az elmúlt közgyűlésen itt föltettem egy kérdést, 
nem kaptam még rá választ. 2018 februárjában a testület elfogadott egy 
olyan határozati javaslatot, hogy feltérképezésre kerül, hogy hány új 
parkolóhely alakítható ki különböző városrészekben. Tartottam erről egy 
sajtótájékoztatót és amiben annyit mondtam, hogy 300-400 azonnali 
parkoló helyre van szükség a városban. Lassingleitner képviselő asszony 
reagált erre a sajtótájékoztatómra, meglepődtem, hiszen az hangzott el, 
hogy én pártérdekből új parkoló helyeket szeretnék. Na most hát ha az a 
Jobbik pártérdeke, hogy 300-400 új parkoló hely legyen Dunaújvárosba 
akkor én azt vállalom. Viszont a másik felvetésére is reagálok képviselő 
asszonynak, és meg is tudom nyugtatni, hogy február hónaptól nemcsak a 
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Jobbik irodájában, hanem a számomra legkedvesebb városrészben is havi 
rendszerességgel fogok fogadó órákat tartani. Ennyit szerettem volna és… 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önnek melyik a legkedvencebb városrésze? 
 
Barta Endre képviselő: 
 

Ezt majd akkor februárban így ki fog derülni. És akkor ennyit szerettem 
volna és még lesznek olyan napirendek amihez szeretnék hozzászólni, itt 
szeretnék minden városlakónak illetve minden képviselő társamnak, 
mindenkinek Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt és majd Boldog Új Évet 
kívánni. Köszönöm szépen a szót. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Átadom a szót.  Üdvözlöm tisztelettel Pintér Tamás országgyűlési 
képviselő urat, övé a szó. Jelezte, hogy szeretne szólni. 

 
Pintér Tamás országgyűlési képviselő: 
 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Engedjék meg, hogy ez alkalommal én legyek a nyugodt hang a mostani 
közgyűlésen és hadd kezdjem azzal, hogy megkerestem a Vasmű 
igazgatóját, Tankhilevich urat és felvettem vele a kapcsolatot, illetve dr. 
Bajtai Csabával is. Aki az ISD Dunaferr kormányzati kapcsolatokért felelős 
fő megbízottja és a hamarosan megejtendő találkozónkon én bízom 
benne, hogy valamilyen segítséget tudunk nyújtani Dunaújváros 
környezetvédelmi problémáinak elhárítása érdekében. Engedjék meg, 
hogy a továbbiakban én sem politikával foglalkozva a város lakóihoz 
szóljak. Szeretnék mindenkinek, a minden városlakónak, minden itt 
dolgozónak, minden itt élőnek. Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánni 
és az ideinél mindenképpen nyugodtabb, Boldog Új Évet és a tisztelt 
képviselő testület számára pedig kiegyensúlyozott, jó munkát kívánni. 
Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönjük Képviselő Úr. Önnek is kívánok Békés Ünnepet.  
 
Cserni Béla képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát noha 
húzogatják a látszólag fogatlan oroszlán bajszomat én mégis finoman 
szeretnék hozzászólni a mai közgyűlésnek az első napirendi pontjához. 
Először is köszönöm a Jobbiknak meg az ellenzéki képviselőknek, hogy 
ez a finom hang, ez a lényeg a mai közgyűlésben. És hogy Pintér Tamás 
képviselő úr is ezt a célt képviselte. Dobra László igazgató úr meghívására 
részt vehettem ezen a héten hétfőn a Gárdonyi Iskola évzáró ünnepi 
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műsorán, ahol az iskola minden diákja, tanulója részt vett és egy igen 
magas színvonalú ünnepi műsort láthattunk.  Amely igazán a szeretet 
jegyében zajlott és mondanivalója egyértelmű, a szeretet a legfontosabb 
ajándék. Köszönöm nekik a meghívást és gratulálok mindazon fellépőknek 
akik ezt a műsort megalkották. A tanároknak akik ezt betanították 
számukra és hát  külön kiemelném a két pedagógus, táncpedagógust akik 
önnön magukban is felléptek a műsorban több alkalommal is és 
megmondom őszintén, hogy akár egy senior táncversenyen, latin 
táncversenyen is elmenne az a produktum amit ők nyújtottak. Úgyhogy 
még egyszer köszönöm és tényleg nagy élmény volt az esti műsor, és 
azok a szülők, illetve testvérek, akik végig nézhették a fellépő 
családtagjaiknak a műsorát, én úgy láttam igen jól szórakoztak és igen 
felemelő hangulatban távoztak onnan. A másik dolog pedig ugye Szabó 
Zsolt képviselő-társam utalást tett arra, hogy a Fidesz  a munkavállalók 
jogait páros lábbal tiporja ugye, az itt az új törvény beterjesztésével hát én 
azt tudom mondani, nekem mint igazi Fideszesként a helyi Fidesz vezető 
jóvoltából immáron lényegesen kevesebbet kell dolgoznom és ezt hát 
köszönöm neki, de én is a jó új módosítással értek egyet. Amely szerint ha 
én úgy döntök dolgozhatom még ennél többet is. És én is nagyon nagy 
tisztelettel szeretnék minden körzetemben lakóknak nagyon Kellemes 
Békés Ünnepeket kívánni, és hogy ha addig nem találkoznánk akkor 
Boldog és még Boldogabb Új Esztendőt kívánni mint az idei év volt. 
Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Én is köszönöm, hogy így megszólított engem, mint helyi Fidesz elnök. 
Szepesi alpolgármester úré a szó. 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Szabó képviselő úrnak 
válaszolnék, természetesen idén is megszerveztük a hátrányos 
helyzetben lévő diákoknak az étkeztetését, tehát nyugodtan hátradőlhet 
karácsonykor és nyugodt lehet képviselő úr. Közvilágítással kapcsolatban, 
tudjuk ezt mindig előhozzák de azért nagyon szépen köszönöm Barta 
képviselő úrnak ezt a meghitt és nyugodt hangot, remélem jövőre azért 
többet vitázunk, mert akkor nem ilyen színes a közgyűlés, meg ilyen lapos. 
A másik azért itt nagyon szépen megköszönöm Pintér Tamás 
országgyűlési képviselőnek, hogy közbe járt, csak nem értettem, amit 
mondott. Hogy majd segít, meg megoldjuk. Nagy tisztelettel, ha az 
emlékezetem nem csal, ezt körülbelül 5 éve meg kellett volna oldani a 
privatizációs szerződés szerint. Minden környezetvédelemi kapcsolatos 
beruházást, hogy ne szennyezzék tovább a város levegőjét, de azért 
remélem, hogy sikerrel fog járni, mert mi eddig süket fülekre találtunk. 
Köszönöm szépen. 

 
Iván László képviselő: 
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Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Már megint egy nagyon jó 
témában jövünk ide. Szeretném megköszönni a képviselő társamnak, aki 
éppen kivonult, őmiatta nekem meg sokkal több munkám lesz, de 
köszönöm szépen. 
Szabó Zsolt képviselő társamra reagálva, hiszen mi folyamatosan 
csatázunk. Ő ugyebár így szokta mondani, csörtézünk. Köszönöm szépen, 
most már le fogjuk védetni ezt a csörtét. Egyetlen egy dolgot emelnék ki 
és mielőtt a hangnem eldurvulna, ünnepek közelednek. Úgy kezdte a 
dolgot, hogy önök megszavazták, hát én nem szavaztam meg. Még 
Parlamenti belépőm sincs. De egy biztos elnézve a közvetítést nem én 
álltam fel a lépcsősorra és provokáltam ezt az eseményt, se síppal, se 
dobbal, se nádi hegedűvel kedves Szabó képviselő társam. Minő 
meglepő, hogy ilyen szavakat használ. Barta Endre képviselőhöz két szó. 
Amikor visszatérünk folyamatosan a közvilágításra, és ugye most kiemelte 
a nevemet, nézze el nekem, hogy reagálok. Senki nem mondott semmi 
olyan, és nem fogadtam el azt hogy ez így rendbe van és jó. Ön mondta 
azt az előbb nekünk, hogy nem hozza vissza ezeket a témákat, nem is Ön 
hozta vissza ezeket a témákat. Itt ül köreinkben Pintér Tamás képviselő 
társunk, országgyűlési képviselő társunk. Aki  annak idején folyamatosan 
visszahozta ezt a témát. Csak volt egy váltás ugye, és Ön bekerült és 
ezért nem hozta vissza. A másik, örülök a parkoló kérdéseknek, de 
szerintem ez már lassan egy lerágott csont. Folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy legyenek új parkoló helyek. Megkértem, végigjártuk, 
megnéztük folyamatosan mennek a tervezések, kivitelezés előtti 
időszakban vagyunk. Azért azt tudni kell, hogy ezeknek a 
parkolóhelyeknek a létesítése és most Szepesi Attila alpolgármester úrra 
nézek, ezek nem kétforintos tételek. Se a megtervezése, se a hely 
megtalálása, se a kivitelezése. Azért ezt mondjuk el és tegyük hozzá. Hisz 
amikor bejönnek majd a számlák, akkor pont Önök fognak ellenünk jönni, 
hogy ezek micsodák. Jó, köszönöm szépen nem kívánok többet. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Társaim! Nagyon jól esett, 
hogy azzal kezdte Polgármester Úr, hogy Gombos Istvánnak jobbulást 
kíván, én is szívből kívánok neki jobbulást. Mert egyet soha ne feledjük el, 
az egészségünk a legfontosabb, bármi áron is, az a legfontosabb e 
világon. Pár dolgot szeretnék még elmondani. Az előző közgyűlésen 
kértem, hogy nézzük meg milyen utcáink nincsenek még csatornázva. 
Akkor tájékoztatom a tisztelt városlakókat, hogy a város 95%-a 
szennyvízcsatornázással rendelkezik. S azért kérdeztem, hogy mennyi az 
amennyi még nincs, mert a többire van-e kiviteli tervünk engedélyes 
tervünk ugye. Kulcson már ássák az árkot, ami szennyvíz készülődik 
idevezetni hozzánk, hogy föl vagyunk-e készülve 2019-ben arra, hogy ide 
a szennyvíz elérjen a városhoz s mindenki szennyvízelvezetéssel 
rendelkezzen. Az ünnepet mi is elkezdtük Újtelepen, december elseje, 
megjött a télapó, mikulás. Megjött a polgármesterünk is és köszönöm, 
hogy elfogadta, mikulással találkozott és köszönöm, hogy elfogadta a 
meghívásunkat. Ez volt a negyedik alkalom és ez mellett a manók 
elmentek még a kórházba a gyerekosztályra is és vittek külön 
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ajándékokat. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés volt 
részünkről és ezt tovább szeretnénk folytatni. Tisztelettel szeretném 
megköszönni, amit ott tett ígéretet számunkra, hogy az Újtelepért 
Egyesület lehetőséget fog kapni arra, hogy az Újtelepi Iskola egyik részét 
üzemeltetésre átveheti. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom ezen 
dolgoztunk eddig is, hogy ott lehetőség legyen akár körzeti megbízottnak, 
akár a polgárőrségnek is legyen egy olyan hely Újtelepen, amire tényleg 
büszkék lehetünk és fölépíthetjük majd Újtelepnek a részét. Mindenkinek 
szeretnék kívánni nagyon Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Boldog Új 
Évet, bort, búzát, békességet és nagyon sok erőt és egészséget!  
Köszönöm szépen! 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Többek között ezt tisztelem Tóth Kálmán képviselő úrban és örömmel 
megyek el, ha meghív a rendezvényére. Mindig színvonalasak ezek a 
rendezvények, jó hangulatúak, ahol egyébként zömében körbenézve 
Fidesz szavazókkal találkoztam, de nyilvánvalóan ugyan úgy ott vannak a 
baloldali barátok is, nagyon sok tanítványok, tanítványom. Erről szólt, 
amiről beszéltem Kéthelyi Ági kapcsán, képviselő asszony kapcsán, hogy  
így is lehet . A város érdekében, az itt élők érdekében, mindegy hogy bal 
vagy jobboldalon ülök, de a város fejlődése érdekében, hogy az a 
bizonyos szünidei szociális alapú diák étkeztetés mindig rendben legyen, 
hogy a kisgyerek mikor hazamegy a szüleivel az iskolából, óvodából akkor 
fűtött, távfűtött, jól fűtött, meleg vízzel ellátott lakásba menjen, hogy 
intézményeink stabilan működjenek, az ott dolgozó közalkalmazottak 
megelégedésére,  illetve azok elégedettségére akiket ugye szolgálnak a 
feladatukkal a pedagógusok, ugye hát a szociális területen, egészségügyi 
területen dolgozó és ezt tudom önben tisztelni. Azt nem, hogy legyőzte az 
én jelöltemet, már csak a Fidesz elnök mondatta velem, de ez a bizonyos 
konstruktív együttműködés és ön ezt mindig is a városért a városiakért a 
tette, túl az újtelepieken. Nagyon jó, nagyon színvonalas, öröm volt nézni 
300 kisgyerek, szülő együtt közel háromszázan ott voltak ezen a 
rendezvényen. Nagyon hideg volt, tűzet raktak középen és bizony-bizony 
megérdemlik, hogy ha üzemeltetőik, gazdái lesznek ennek az 
intézményben jó helyre fog ez kerülni. 

 
Szabó Zsolt képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Két 
dologra szeretnék reagálni, az egyik az, hogy szerintem a 
munkatörvénykönyve kapcsán nem dughatják fejüket a homokba, nem 
dughatjuk fejünket a homokba. Mer ez nem olyan dolog, ami Dunaújváros 
kapuján kívül reked, ez pont ugyan úgy érint minden dunaújvárosi 
munkavállalót mint bármilyen településen dolgozókat. Ebből fakadóan 
egyébként polgármester úr akkor amikor hazamegy ez a kisgyerek, egyik 
szülője sem lesz otthon mert elrendeltek neki túlórát amire nem tudott 
nemet mondani, az egy szomorú helyzet lesz. Iván képviselő úrnak 
szeretnék válaszolni. Bevallom őszintén én már elég sokszor elnyeltem 
ezt a mondatot, de hogy azért én mindig el vagyok képedve. Szóval, hogy 
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emberek milliói azok tisztességes úton vállalták a megmérettetést a 
felvételi vagy bármi előtt és elmentek és leérettségiztek. Ön nem így tett 
és utána még valami fajta erkölcsi magaslatról szeretné itt a képviselő 
testület tagjainak elmondani, hogy mi kellene hogy történjen. Szerintem, 
hogy ez engem mélyen bánt. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ne személyeskedjen! Ez pont Önre nem jellemző. 
 
Szabó Zsolt képviselő: 

 
És hogy tehát hogy azért arra kérem, szerintem ki állni egy rossz törvény 
elfogadása ellen minden tisztességes eszközzel az egy becsületes dolog 
és azt nem kell kritizálni. 

 
Pintér Attila képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valóban közelegnek  az 
ünnepek, de azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy Dunaújváros 
rendes közgyűlését tartjuk. Bár polgármester úr ügyesen ki szokta 
használni ezt a helyzetet és ünnepi közgyűlésnek nevezi és önmérsékletre 
inti vagy kéri az ellenzéki képviselőket, de azért kérem Önt és Önöket 
hogy megfelelő érzékenységgel hallgassák azokat a problémákat  amit 
képviselő társaim fölvetnek. Én nem vagyok híve, hogy az országos 
politika bekerül Dunaújváros közéletébe, én 2002 óta ülök ebbe a 
testületbe ez azóta így van. Akkor került ide országos politika, mikor 
helyzet volt. Most helyzet van. Úgy hogy ennek a következményeit pedig 
mindenkinek viselni kell. Azt gondolom, hogy teljesen jogos hogy egy 
ellenzéki képviselő minden fórumot és minden alkalmat felhasznál arra, 
hogy szót emeljen az ellen, amit nem támogat és nem akarja, hogy úgy 
legyen. Dunaferrel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, városi 
cégekkel kapcsolatban, én egyetértek abban az alpolgármester úrral, hogy 
lépni kell ebbe az ügyben mert katasztrofális Dunaújváros 
környezetszennyezése, katasztrofális a helyzet. Azért Dunaferr kapcsán 
szeretném fölhívni a figyelmét arra az anomáliára, hogy  még egyik 
oldalról próbáljuk támadni, vagy próbálják Önök támadni a Dunaferr 
vezetését, másik oldalról pedig folyamatosan amellett próbálnak kiállni, 
hogy azért mégis a Dunaferr mennyire fontos a város számára. Szeretném 
hogy ha nem felejtenénk el, hogy még ma is a Dunaferr a város egyik 
legnagyobb foglalkoztatója, rengeteg ember dolgozik ott. Gondolom nem 
az a cél, hogy a céget ellehetetlenítsük. Fölösleges szerintem 
összekeverni a privatizációval a mai környezetszennyezést. 2010 óta 
vannak Önök kormányon úgy hogy bőven lett volna rá lehetőségük tenni 
ebbe az ügybe. Egyébként az én tudomásom szerint hatósági 
intézkedések zajlanak a Dunaferrel kapcsolatban és úgy tudom kötelezték 
is a céget bizonyos környezetvédelmi beruházásoknak az elvégzésére. 
Mindenesetre ez a Bíróság meg feljelentősdi témával én kevésbé értek 
egyet. Sokkal inkább azzal a módszerrel, amit itt Pintér Tamás képviselő 
úr szorgalmaz és kezdeményez. Az pedig az, hogy üljünk le egy tárgyaló 
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asztalhoz és próbáljuk megbeszélni és próbáljunk egy olyan közös 
álláspontot kialakítani ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy mindenféle 
számára elfogadható. Én ezt kérem Önöktől. Mivel közelegnek az 
ünnepek, kérem engedjék meg, hogy békés és nyugodt hangnemben: 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! és Boldog Új Esztendőt! kívánjak 
mindenkinek. Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önnek is Tisztelt Képviselő Úr. Hárman kértek még szót Barta és Iván 
képviselő úr és Szepesi alpolgármester úr. Kérem, hogy aki szeretne 
viszont most nyomja meg a jelentkező gombot, mert utána lezárom az 
első napirendi pont vitáját. 

 
Barta Endre képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Iván képviselő úrnak 
szeretnék válaszolni, hogy mind az előző hónapi itteni felszólalásom, 
illetve kérdésem, mint pedig a sajtó tájékoztatom arra vonatkozott, hogy 
hol tart ez a kivitelezés a parkoló helyzettel kapcsolatosan. Ön azt mondta, 
hogy zajlik a tervezés pontosan ezért kértem én ezeket a dolgokat, hogy 
tudjam tájékoztatni a hozzám fordulókat hogy hol tart. Nem belerúgtam a 
Fideszes városvezetésbe, hanem érdeklődtem, hogy hol tart a közösen 
elfogadott, közösen a napirendi pontnak az a terve miszerint új 
parkolóhelyek lesznek Dunaújvárosban. Had hozzak fel két példát, az 
előbb nem akartam, csak hogy rávilágítsak hogy lerágott csont vagy nem 
lerágott csont. Két intézményt, két teljesen más intézményt említenék 
meg, az egyik ugye a Kórház volt, egy nagyon jól sikerült Kórház. Amiről 
Polgármester Úr bizonyára be fog majd számolni. Dunaújvárosi közösségi 
oldal vagy éppen a DUOL nem tudom. Megjelenik a Kórház bárhol egy 
cikk vagy egy hír és a dunaújvárosi emberek nézze meg 90%-a bezzeg a 
Kórház körül nem lehet parkolni. Nem a Kórháznak a hibája ez a helyzet 
de igenis érintve vagyunk, igen is egy óriás, lehet hogy egy lerágott csont, 
de egy nagy probléma. Másik ott van az MMK tele színes programokkal, 
tele van minden nap járnak oda a kicsiktől idősekig. Jönnek ki az emberek 
és panaszkodnak, mert adott esetbe majd hogy nem egy, pedig a 
nagyparkoló is ott van, az MMK parkolója, és még se tudnak normálisan 
parkolni. Annyit kértem csak, annyit kértem, hogy  hol tart ez a helyzet. Ha 
valaki hozzám fordul el tudjam neki mondani, hogy itt és itt és itt, ekkora 
és ekkora, ennyi és ennyi parkoló fog elkészülni én csak ennyit kértem. 
Köszönöm szépen. 

 
Iván László képviselő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Barta úr azzal, hogy 
elmondja, hogy lerágott csont, attól még lerágott csont lesz. Mindenki 
értette ezt a hozzászólását, én úgy gondolom és most is azt mondom 
Önnek hogy jöjjön el az egyeztetésekre és hallgassa végig az ott 
zajlottakat. Köszönöm. A másik kedves Szabó képviselő úr ha 
mondhatnám így. Ha már egyszer belém áll, akkor álljon belém rendesen. 



22 

 

Van a körünkben most jelenleg két olyan úri ember, de szerintem egy 
mindenképpen aki tudja, hogy jelenleg milyen iskolába járok. Már felhozza 
az érettségimet nagyon szívesen behozom és megmutatom , de jelenleg a 
Dunaújvárosi Egyetemre járok 3. évfolyamba. Ha gondolja megadom a 
neptun kódomat és az eddigi elvégzett évfolyamokat meg tudja nézni, ha 
már ennyire foglalkozik ezzel. Köszönöm szépen. 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Hát azért Szabó képviselő úr 
megadta advent harmadik hetének a békés közgyűlés hangulatát, de hát 
ezzel én nem is szeretnék foglalkozni. Elfelejtettem két dologra válaszolni. 
A héten járt nálam a DVCSH ügyvezetője és garantálta azt, hogy a 
városba nem lesz fennakadás hiszen a DVCSH nem vásárol gázt hanem 
csak hőt vásárol  az Energott-tól illetve a két közös tulajdonba lévő 
gázturbinás erőműtől. Másik pakolóhelyzet, folyamatosan folyik ez a 
munka a parkolóval kapcsolatban. Említett képviselő úr, Barta képviselő 
úr. A Kórháznál két lehetőség van, lebontjuk a házakat vagy elvesszük azt 
a parkot ami a városnak az egyik színfoltja, de nem lehet úgy neki ugrani 
ezeknek a dolgoknak hogy az embereknek az jut eszébe hogy nem lehet 
megállni a Kórháznál. Tudom sajnos nem lehet megállni és mindent meg 
fogunk azért tenni, hogy meglehessen állni, de talán a mellette levő 
utcákba vagy egy kicsit arrébb, de a Kórház környékén be vagyunk 
szűkítve egy olyan, elődeink sajnos így tervezték meg ezt a várost és az 
MMK-t is így tervezték meg az MMK-nál is csak a zöld felület kárára 
lehetne parkolókat építeni. Pintér Attila képviselő úr azt mondta hogy 
rendezzük békésen a dolgokat, ha összegyűjtené a polgármester úr 
titkársága hogy hányszor írt már levelet, vagy hányszor akarta felvenni a 
város levegőjét szennyező cégekkel a kapcsolatot, nagyon sok levelet elő 
kellene venni. A jegyzőkönyv miatt mondom, mert jelenleg is folyik ellenem 
egy 2 milliós per, hitelrontásért városi cégtől. Én a hozzászólásokba 
egyszer se mondtam ki a Dunaferr nevét. Remélem ezt rögzíti a 
jegyzőkönyv is, mert én egyszer se mondtam ki egyetlen cégnek a nevét 
sem, hogy ki szennyezi a város levegőjét. Köszönöm szépen. 

 
Cserni Béla képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társak! 
Tisztelt Közgyűlés! Én is a légszennyezettség kapcsán szeretnék 
hozzászólni, hiszen a városnak a légszennyezettségi helyzete az személy 
szerint nekem sem tetszik. Én ugyan azt a levegőt szívom amit Önök, mint 
mások és természetesen azért azt hozzá kell tenni, hogy az a fajta 
intézési módszer ami ezzel kapcsolatban zajlódna, hogy bűntető 
feljelentést teszünk itt bármelyik céggel kapcsolatban én nyugodtan 
kimondhatom akár a Dunaferrnek is nevét hiszen én negatívan hajdani 
főszponzoromról soha nem is tudnék beszélni, hiszen a csónakos 
pályafutásomba én annyit köszönhettem nekik. Azt egyébként 
hozzáteszem, hogy nekem ez a módszer Pintér Attila képviselő társammal 
értek ebben egyet aki szintén helytelennek ítéli meg azt, hogy büntető 
feljelentés útján fogjuk majd itt a cégünket, vagy cégeinket arra 
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kényszeríteni hogy a légszennyezettséggel tegyenek itt valamit. Én azt 
gondolom , hogy Szepesi Attila úr, mint aki hajdanán a Dunaferr Zrt. 
munkavállalója volt és az ISD Power Kft.-nek volt az ügyvezetője amelyik 
ugye az energia előállításért és annak elosztásáért is felel. Ugye itt a volt 
főnökeivel próbálja felvenni a kapcsolatot , és azt gondolnám hogy neki 
ezt valahogy könnyebben meg kéne tudni tenni és én javaslok is ezzel 
kapcsolatosan egy módszert. Ez a helyes kommunikáción módszere. Úgy 
hogy én azt tudom mondani, hogy a bűntető feljelentés helyett inkább 
valahogy finomabban, szebben, jobban kellene megpróbálni 
kommunikálni. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Igyekszünk megfogadni bölcs tanácsát. 
 
Lassingleitner Fruzsina képviselő asszony: 
 

Köszönöm a szót polgármester úr! Szeretném átadni a Barta képviselő 
úrnak a mostani parkoló tervezéseket, amit Ő maga is ki tud kérni a 
Városüzemeltetési Osztályról. Köszönöm.  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A napirendet tehát lezárom, nem reagálnék az 
elhangzottakra és nem számolnék be röviden az elmúlt egy hónap 
eseményeiről, csak egy pár dolgot engedjenek meg, amit egy külön 
papírra írtam fel magamnak és amit mindenképpen szeretnék elmondani. 
Engedjék, hogy bemutassam Önöknek Madár Zsuzsa asszonyt, aki a 
személyügyi osztály új vezető ügyintézője, Cserpes Márta kolléganő 
nyugdíjba ment, jó egészséget és boldogságot kívánok Cserpes 
Mártának. Képviselőknek jövedelem bevallással és egyéb bizottsági 
munkával összefüggő ügyekben kereshetik a kolléganőt. Eltekintenék Kiss 
András úr beszámolójától az év hátra lévő rendezvényeiről, felkészült a 
Turinform iroda csapata és ezt köszönöm, teljes mértékben felkészültek a 
karácsonyig hátralevő programok lebonyolítására illetve egy fergeteges 
szilveszter megvalósításában. Azonban szeretném megköszönni, hiszen 
itt ülnek az intézményvezetők, intézményvezetőinken keresztül illetve 
gazdasági társaságaink vezetőin keresztül a mind közalkalmazott illetve 
MTA hatálya alá eső fizikai munkakörben dolgozó foglalkoztatottak, 
valamennyiüknek éves munkáját, segítségét melyet a város fejlődése 
érdekében tettek. Önökön keresztül mindenkinek: Békés Boldog Ünnepet 
Kívánok! Egyúttal szeretném megköszönni Dr. Dorkota Lajos úrnak itt a 
nyilvánosság előtt azt a lobbi munkáját amelyben díszpolgárként 
lokálpatriótaként ebben a városban , ebben az évben a városért és a 
térségért tett. Szeretném megköszönni Dr. Galambos Dénes úrnak, úgyis 
mint korábban országgyűlési képviselő, jelenlegi miniszterelnöki biztos az 
éves hatékony tevékenységét a városért. Közvetlenül had szóljak Szepesi 
Attila alpolgármester úrhoz, hiszen nélküle én nem tudnám működtetni ezt 
a várost idézőjelben „működtetni”. Ő az „kasszakulcsos” így szokták 
mondani, nem jó a kifejezés jobb talán a könyökvédős könyvelő, Ő az aki 
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őrködik a költségvetés egyensúlya felett. Mindig elmondja, hogy én az 
idősebb jogán had mondjak bölcsen egy tanácsot neked polgármester úr 
ha elfogadod, itt a költségvetésbe, ott finomabban azt ne vigyük be mert, 
de mindig abban a szellemben, abban a tekintetben teszi, hogy a város 
fejlődése, működése zavartalan legyen, de ugyanakkor és ez egy nagyon 
nehéz meccs. Ugyanakkor meg a költségvetés ne billenjen ki. Ebben 
köszönöm a Pénzügyi Osztály segítségét is. Jegyző Asszonyon keresztül 
pedig a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársának, 
köztisztviselőinek szeretném megköszöni az ez évi nem könnyű 
munkájukat, hiszen a közigazgatás is átalakulás alatt áll, a hivatal 
valamennyi munkatársának és Dunaújváros valamennyi polgárának:  
Békés Karácsonyt Kívánok!  
 
Nagy tisztelettel kérem Önöket, aki elfogadja az első napirendet, az kérem 
igennel szavazzon. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
645/2018. (XII.13.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Engedtessék meg, mert egyet elfelejtettem, hiszen egybe vontam a 
cégeket és azért kell a vagyonkezelő céget, azért szeretném a DVG Zrt.-t 
Mádai Balázs úron keresztül kiemelni, nagy terhet rakott a város vezetése, 
nagy terhet rak a vagyonkezelő cégre. A legkülönfélébb, legszínesebb 
ágazatokat igyekeznek nagyon korrektül, felelősséggel vinni – bár én a 
vendéglátásban még látok problémát, muszáj voltam elmondani -, de 
ugyanakkor az a munka, a járdák, a köztisztaságban, a felújításokban a 
pályázatok koordinálásában – és ide egyébként beleértem a kistestvér 
Vasmű u. 41. Kft.-t is – le a kalappal. Ez egy nagyon megfeszítő, nagyon 
hatékony energiát igénylő munka. Úgyhogy vezérigazgató úr legyen 
kedves tolmácsolni a cég valamennyi dolgozójának a hétfői évzáró 
rendezvényük, a középvezetőkön keresztül elismerésemet és 
mindenkinek jó egészséget kívánok. Elnézést, hogy a többi cégünket nem 
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emelem ki név szerint, de léptékekkel nagyobb az a feladat, amit a DVG 
Zrt. visz. 

 
(Pintér Attila képviselő 10,10 órakor elhagyta az üléstermet.) 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Folytatnánk a munkánkat. Rátérünk a második napirendi pontra ez a lejárt 
határidejű napirendek.  
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

646/2018. (XII.13.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

SZMSZ, szervezeti és működési szabályzat módosítása. Kérem, 
döntsenek! 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – megalkotta a 25/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ez évi költségvetési rendeletünk módosítása. Felhívom a figyelmüket, 
hogy egy határozat és egy rendeletmódosításról külön szavazunk. 
 
A határozati javaslatról először. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

647/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 619/2018. (XI.15.) 

határozata 5. pontjának módosításáról 
 
1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 619/2018. (XI.15.) határozatával 

döntött a Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek 
finanszírozásáról az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott határozat 

5. pontját a következők szerint módosítja: „5. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
többletköltségre 29.100.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 36.957.000,- Ft, a 2. pontban 
megjelölt munkára 14.284.869,- Ft+Áfa, azaz bruttó 18.141.784,- Ft, a 3. pontban 
rögzített költségre 4.980.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 6.324.600,- Ft forrást biztosít a 
2018. évi önkormányzati költségvetése 7/a. melléklet 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok 14.1 kiadások során.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál a 2. 
pontban meghatározottakat vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás 

alkalmával 
  
Cserna Gábor polgármester: 
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Most pedig a rendeletről. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
megalkotta a 26/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 
 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személytaxi-

szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Személytaxi-szolgáltatással összefüggő rendeletünk újraalkotására kerül 
sor. 
 
Aki támogatja, ennek alapján szavazzon! 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor,  Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – 27/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló 28/2016. (XI.18.) 
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Elektronikusan teljesíthető adókötelezettségről szóló rendelet hatályon 
kívül helyezése. Cserni képviselő úr ügyrendi. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! 
Picit zavarban vagyok most itt a taxi rendelet kapcsán szavaztunk és hát 
nekem szent meggyőződésem, hogy még most is én vagyok a 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke és 
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mint a bizottsági ülésen részt vett ezen a héten a rendkívüli bizottsági 
ülésen részt vett bizottsági elnök hát, a bizottság megszavazott egy „B” 
változatot, amely változat – én nem tudom, hogy Önök előtt van-e vagy 
nincsen -, de se „A”, se „B” változatra ő nem tett javaslatot. Most akkor az 
a kérdés, hogy akkor ez a változat ez egy nem létező változat, a mi 
bizottságunk nem csinált ott semmit se, próbált gondolkodni a bizottság 
azzal kapcsolatosan, hogy létezhet-e az vajon, hogy Dunaújvárosban a 
taxi szolgáltatásnak budapesti árakon kell futnia, miközben egyébként 
Dunaújvárosban a fizetések budapesti fizetések átlagához képest ugye 
gyök n képlettel pontosíthatóak, tehát mindenféleképpen lényegesen 
kevesebb. Most mitől kéne itt az alapdíjnak 700,- Ft-nak lennie, miközben 
jelenleg 300,- Ft.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Mi az ügyrendi javaslata? 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Az az ügyrendi javaslatom, hogy hova tűnt vajon – nem Palik László, 
ahogy mondta, hogy Damon Hill -, hanem hova tűnt a „B” változat, itt az a 
kérdés. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm a kérdését. Jegyző asszonyt, megkérem a válaszadásra. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr! 
Az osztályvezető úr tájékoztatása szerint, miután hallottam arról, hogy a 
bizottsági ülésen mi történt a „B” változat nem kapta meg a szükséges 
többséget – mivel rendeleti módosításról van szó, szükséges a minősített 
többség – és ez a bizottsági ülésen nem kapott annyi szavazatot, hogy „B” 
változatként a közgyűlési előterjesztésbe, tehát ezáltal az előttünk lévő 
forgatókönyvbe bekerülhessen. Egyébként pedig az, hogy 13 éve ez a 
rendelet nem lett módosítva, jogszabályi kötelezettségünk a hatósági 
áraknak a megszabása. Törvényi felhatalmazás alapján dolgoztunk. A 
hivatal munkatársai a szükséges szervezetekkel ezt az előterjesztést 
véleményeztették, melyek véleményt alkottak és pozitívan foglaltak állást. 
Mindenképpen a döntést a közgyűlésnek meg kellett hoznia. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ragaszkodik a hozzászólásához? Mert már egy másik 
napirendnél vagyunk képviselő úr és a jegyző nő szerintem egy SZMSZ 
szerinti korrekt választ adott. Tessék mondani! 
 

Cserni Béla képviselő: 
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Ez okból kifolyólag kérnék ismételten szót ügyrendileg, mert hogyha való 
igaz, hogy a négy fő, aki jelen volt a bizottságon és nagyon sajnálom, 
hogy egyébként bizottsági tagok nem járnak – még akár a Fidesz 
szervezetéből se eleget bizottsági ülésekre –, így hát a minősített 
többséget egyetlen egy alkalommal sem tudtuk gyakorlatban biztosítani, 
mert sem az alapváltozat sem kaphatta meg a többséget logikusan, 
hogyha a bizottság által javasolt „B” változat sem kaphatott többséget. 
Ugye 3:1 volt a szavazati arány, mert Iván László képviselő úrnak 
véleménye sem volt a taxis rendelet kapcsán. Ugye ő volt a negyedik tag, 
aki … 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mi a kérdés képviselő úr? Mi az ügyrendi felvetése? 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Az az ügyrendi javaslatom, hogy én most jelen közgyűlésen egy új 
szavazást szeretnék kérni ezzel kapcsolatosan és azt szeretném elérni, 
hogy legyen egy olyan „B” változat, amelyet én, közgyűlési képviselő, 
egyéni képviselőként tennék, mint javaslatot, mely úgy hangzik, hogy a 4. 
fejezet 5. és 6. pontja, amely a hatósági díjszabást, mint olyat maximálja… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
 Bocsásson meg! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Befejezném, hogyha megengedi polgármester úr! A díjszabást 
meghatározza. Ezeket kivenném a taxis rendeletből és nem lenne 
meghatározva Dunaújvárosban a legmagasabb hatósági ár, majd a piac 
eldönti azt, hogy milyen áron üzemelnek a taxisvállalatok. Csakúgy, mint a 
Dunaújvároshoz fogható nagyságú településeken, ahogy működik, vagy 
megyeszékhelyünkön Székesfehérváron is működik, ahol taxis rendelet 
van, amely szabályozza a droszt használatot, meg egyéb többi fontos 
dolgot, amit jegyző asszony elmondása szerint a törvényi előírásoknak 
megfelelően nekünk meg kell, hogy tegyünk. Tegyük is meg, de javaslom, 
hogy vegyük ki belőle a legmagasabb hatósági árat, mert nekem szent 
meggyőződésem, hogy az a hatósági ár, amit legmagasabbként az 
önkormányzat megszab a taxi társaságok számára, az lesz az a díjtétel, 
amin futni fog majd az összes taxi a városban, és nem gondolnám, hogy a 
helyi lakosok ezt a duplájára emelt díjtételt, ami az alapdíjat jelenti, hiszen 
300-ról 700-ra emelkedik. Természetesen két hónap után, vagy egy január 
meg egy február, mézesmadzag, ahol csak 600,- Ft az alapdíj, de utána 
ugyanúgy 300,- Ft a viteldíja a taxinak km-ként és 75,- Ft-ra emelkedik a 
várakozási idő, tehát az idő alapú szorzószám. Én azt gondolom, hogy 
Budapest nem Dunaújváros, Dunaújváros pedig nem Budapest és még 
egy későbbi napirend kapcsán hozzátenném, miközben az Alba Volán, 
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vagy a KNYKK beterjeszti azt, hogy milyen jövő évi 2019-es árakon 
szeretné a buszbérleteknek, a jegyeknek az árát megemelni és hát az ő 
javaslatának megfelelő határozati javaslat nem is kerül a bizottságunk elő, 
ezért már felettébb furcsálom, hogy az egyik oldalon a taxisok emeljenek 
ahova akarnak, a csillagos égbe, a másik oldalon pedig a busztársaság 
tartsa helyben a jegyárakat. Emellett pedig még kiemelném az anyagból 
azt is, hogy két szervnek lett elküldve az anyag, hogy azt véleményezze. 
Az egyik a kormányhivatalnak a járási hivatal, ahol Kovács Péter úrnak a 
hivatala a rendeletben foglaltak szerint, ami a jogi szövegezést illeti, ők 
egyetértenek vele, az „A” kapcsán ők véleményt nem alkottak, viszont a 
másik dolog a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége véleményezte még ezt a 
rendeletmódosítást és kifejezetten leírják az anyagukban, hogy ugyan 13 
éve nem volt ez a díjtétel változtatva és biztosak abban, hogy jelentős 
emelést kell tenni, de az emelés mértékét mégis ők soknak tartják. 
Természetesen a rendelet szövegezésével egyetértenek.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Megvonom öntől a szót, legyen kedves visszavenni a 
hozzászólás jogát. Legyen szíves visszavenni a hozzászólását, a 
mikrofont. Köszönöm. Ügyrendi javaslatáról nem szavaztatok. A 6. 
napirendnél nem fogunk az 5. napirendnél egy később felvetett ügyrendi 
javaslatról szavazni. Ha kívánja, akkor a januári rendes közgyűlésen 
képviselői indítvány formájában jogában áll, Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk szerint visszahozni. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr!  
Én a képviselő úr egy megjegyzésére szeretnék észrevételt tenni, amiben 
azt jelezte, hogy a Fideszes képviselők nem járnak bizottsági ülésre. Én 
egy akkurátus ember vagyok, így Advent 3. hetében. Kérem, ne 
feszegessük ezt a témát, mert én kigyűjtettem a hivatallal, ki nem jár 
legtöbbet bizottságra, jó? Kérem, hagyjuk ezeket a megjegyzéseket. Én a 
jegyző nőt egy nagy tudású jegyző nőnek tartom és elmondta, hogy mit 
lehet és mit ne és ehhez tartsuk magunkat. Az ilyen mellékes 
megjegyzésektől megkérem a képviselő urat, tartózkodjon. Mert én sem 
ismertetem a jelentésnek a tartalmát. Köszönöm.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A hatályon kívül helyezésről döntünk, az elektronikusan teljesíthető 
adókötelezettségről szóló rendeletünk vonatkozásában.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor,  Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
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Endre, Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
megalkotta a 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata részére a 2018. közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott 
támogatási összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Hosszú János, a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
                   Önkormányzata elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás. Itt a közfoglalkoztatás 
területéről van szó. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

648/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére 2018. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a határozat 

1. melléklete szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elszámolását a közfoglalkoztatással összefüggő bér és járulék 
kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő önerő 
(személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) finanszírozására 2018. évre 
nyújtott mindösszesen 12 M Ft összegű önkormányzati támogatásról. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és működtetési osztályvezető 
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Határidő: 2018. december 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 
hálózat fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program 
elfogadására, kapcsolódó költségeinek biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázatra vonatkozó tervezési program 
elfogadására kerül sor és a kapcsolódó költségek biztosítására e 
tárgykörben.  
 
Legyenek kedvesek dönteni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

649/2018. (XII.13.) határozata 
 a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 

fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosítására 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Vállalkozási Szerződést kössön a DVG Zrt.-
vel a TOP-6.4.1.-16 “Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
megvalósítása érdekében. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő Vállalkozási Szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

   - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-
6.4.1.-16 “Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” pályázat kapcsán 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban említett 
Vállalkozási Szerződést bruttó 22 705 060 Ft mértékéig, a projekt 
elszámolásában szerepeltesse. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban foglalt 

kötelezettségvállalásra a 2019. évi költségvetésben biztosít forrást. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozati 
javaslat 3.) pontjában említett Vállalkozási Szerződésre a forrás biztosítását a 
2019. évi költségvetés tervezéskor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezésért:  
                 a jegyző  
       - a költségvetés tervezésben való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

9. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) 
határozat módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 “Zöld Város 
Kialakítása” című project keretében megvalósuló Főtértől keletre eső 
területek rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú project vonatkozásában 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Módosításra kerül egy korábbi határozatunk, kerülne. A „Zöld Város 
Kialakítása” projekt keretében, mégpedig a Főtértől keletre eső területek 
rekonstrukciójával összefüggésben.  
 
Kérem döntésüket.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

650/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) 

határozat módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város 
Kialakítása” című projekt  keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek 

rekonstrukciójának kivitelezése  tárgyú projekt vonatkozásában 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozata 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz,hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Főtértől 
keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése c. projektben tervezett 
beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés 2.sz. módosításában foglaltaknak megfelelően 
a DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 54.070.472,- Ft 
+ ÁFA, azaz bruttó 68.669.499,- Ft vállalkozási díjért.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 21. 
 

10. Javaslat “Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Vállalkozási keretszerződés az óvárkok, erdős-fás területek takarításának 
folyamatos elvégzése tárgykörben. Közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása.  
 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

651/2018. (XII.13.) határozata 



35 

 

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2018. (X.18.) határozatával 

támogatta a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás 
keretében történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy a DHHF Dunaújváros Hátrányos Helyzetűek 
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok 
és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően a szerződés megkötését a DHHF Dunaújváros Hátrányos 
Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 
1.) ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján DHHF Dunaújváros Hátrányos 
Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.–t (2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege 64.917.913,64 Ft + ÁFA. 

 
6. Az 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 534/2018. (X.18.) határozatával kötelezettséget vállalt. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására 2018. december 28. 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására 
vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke   
              gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke              
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója  
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dunanett Nonprofit Kft. vezetőit üdvözlöm. Konténerek és zsákok 
biztosítása kapcsán kötendő keretszerződés megtárgyalására kerül sor.  
 
Jegyző asszony ügyrendi kérdés. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Ránézek itt osztályvezető úrra, aki az anyag felelőse. Vélhetően az 1. 
pontban elírás történt, mert itt nem egyértelmű, hogy 5.000.000,- Ft, vagy 
50.000.000,- Ft akart lenni. Vélhetően 5.000.000,- Ft, csak itt kicsit több a 
nulla. Úgy gondolom, hogy a helyes számmal fogadja el a közgyűlés ezt 
az 1. pontot.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
50.000.000,- Ft van a forgatókönyvben. Ha az úgy megy át. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
A 2. pontban 5.000.000,- Ft, úgyhogy bizonyára az 1. pont is 5.000.000,- 
Ft akart lenni, csak kicsit több lett a nulla. A helyi értékek elhelyezéséből 
gondolom. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megtartjuk a jegyzőt, milyen figyelmes. 5.000.000,- Ft-tal az 1. pontban. 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

652/2018. (XII.13.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 

konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 
végzett közfeladatokhoz szükséges konténer és zsák biztosítására 2019. január-
március hónapokra  bruttó 5.000.000,- Ft összegben a DUNANETT Nonprofit 
Kft.-vel a határozat mellékletét képező  keretszerződést köt. 

  
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és 
zsákok biztosítására 5.000.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás 
fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel a 2019. január-március hónapra szóló, a 
határozat mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 28. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

           
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

                   
12. Javaslat 2019. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő 

edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés 
megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója  
                   Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Majdnem hasonló, csak hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésével 
kapcsolatos napirend.  
 
Kérem igennel, vagy elutasítóan döntsenek. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

653/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat 2019. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 

és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
26.528.800,-Ft összegben megköti a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 26.528.800,- Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben 
biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott keretszerződést 
írja alá.  

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 28. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
13. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 

lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              a pénzügyi bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális 
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                   ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Máltai Szeretetszolgálat, az Október 23. téren lévő játszóterünk kapcsán 
üzemeltetési szerződés módosítása. 
 
Én támogatom, önök? 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

654/2018. (XII.13.) határozata  
műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról az Október 23. téren lévő 

játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP-

3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetését a projekt fenntartási időszakában, az üzemeltetési feladatok 
vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat lássa el.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződés egységes szerkezetbe foglalt 5. sz. módosító 
szerződését aláírja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett egységes szerkezetbe foglalt 5. sz. módosító üzemeltetési 
szerződés a 2019. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési díjat 
12.639.276,- Ft-ban, azaz tizenkétmillió-hatszázharminckilencezer-
kettőszázhetvenhat forintban (alanyi adómentes összeg) határozza meg, mely 
költséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat részére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 

megnevezett költségeket a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
                 - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést kezdeményezzen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év előrevetített éves díjának 
meghatározására, majd azt követően a szerződés szükség szerinti módosítását 
terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozatban való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. november 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

14. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke       

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Kálmán képviselői indítványa következik. Arra kértem reggel a frakció 
ülésen a társaimat, hogy szavazzuk meg. Támogassuk a képviselő úr 
indítványát, tekintettel arra, hogy mikuláspartin is elhangzott az újtelepiek 
részéről ez az igény. Nem bír akkora költségigénnyel és azt hiszem, hogy 
örömmel szolgálhat a jó idő megérkezésekor a játszóteret igénybevevők 
számára. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 
az indítványát? Nem. 
 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

655/2018. (XII.13.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
volt újtelepi általános iskola területén található „Tündérkert” játszótérre egy 
ivókút kivitelezését a DVG Zrt.-től bruttó 1.340.340 Ft vállalkozási díjért. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel megkötendő, a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2019. január 15. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
tervezése során vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

    - a költségvetés tervezéséért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 

15. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását 
biztosító közterületi vízvezeték tervezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke   
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Építők útja 7/A szám alatt lévő vízellátást biztosító közterületi vízvezeték 
tervezése című napirend.  
 
Hozzászólás hiányában, döntsenek legyenek szívesek. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

656/2018. (XII.13.) határozata 
  Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító 

közterületi vízvezeték tervezésére  
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, 
Építők útja 7/A szám alatti ingatlan vízellátását biztosító vízközmű engedélyezési 
és kiviteli terveinek elkészítését  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től  
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) rendeli meg , bruttó 952 500 Ft összegű 
vállalkozási díjért. 

 
2.) Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetési rendeletének 7.a 
számú melléklet  „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás„ cím alatt az „Építők útja. 
7. szám alatti ingatlan vízbekötése”elnevezésű sorában biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 1.) pontjában leírt feladat vonatkozásában a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja 
alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      Határidő: 2019. január 04. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetési rendelet előkészítéséért: 

                    a jegyző 
- a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért való    

közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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16. Javaslat Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték 
rekonstrukciós tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és 
a Vállalkozási szerződés aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós tervének 
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelése és vállalkozási szerződés 
aláírása. 
 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

657/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós 

tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékeléséről és a Vállalkozási 
szerződés aláírásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 

városi szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték működőképességének 
helyreállítása érdekében a rekonstrukciós terv elkészítését a Metaduo Kft-től. 
(1091 Budapest, Üllői út 25.) kívánja megrendelni bruttó: 13.228.000.- Ft 
összegű vállalkozási díjért. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 7.a. melléklet 5. Víziközmű  
szolgáltatás cím alatti 5.1. „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték 
tervezés engedélyezés” soron fedezet biztosít. 

    
 3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a Metaduo Kft.-vel írja alá. 

     
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő: 2019. január 31. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pontunk önkormányzati tulajdonú intézmények 
felújítási munkálatai című napirend. DVG Zrt.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

658/2018. (XII.13.) határozata 
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 3.928.762,- 
Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete 7.b. 
mellékletében szereplő 1.13. sorból átcsoportosított összeg biztosítja.  

     
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
szerződést a  DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2018. december 21. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
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kötelezettségvállalás  nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja                    
         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. december 21. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék 
kihelyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Piacunk területén található galambtüskék. Mi az a galambtüske? Na, ma is 
tanultam valamit. Több mindent is.  
 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

659/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék 

kihelyezésére 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található piac galambmentesítésére 
szolgáló galambtüskék kihelyezésének kivitelezését bruttó 3.520.440 Ft 
összegben. 

 
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/2018. 
(II.16.) rendelet 5. melléklet 4. környezet-egészségügy előirányzat, 3. dologi 
kiadások alcím alatt létrehozott soron biztosítja. 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található piac galambmentesítésére 
szolgáló galambtüskék kihelyezésének kivitelezésére irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. január 11. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2019. 
január-március hónap) megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közfeladatok ellátására vonatkozó keretszerződés, DVG Zrt. 
 
Aki támogatja, ennek alapján döntsön. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

660/2018. (XII.13.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2019.január-március/ megkötéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2019. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
260.865.356 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

  



47 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 
közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 260.865.356 Ft-ot hagy 
jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a 2019. január-március hónapra szóló, a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 28. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
20. Javaslat a Dunaújváros Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 

dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás 
nyújtásáról (2019. január 1-től december 31-ig) terjedő időszak megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Gergő Edmond, a Partvédelmi Vállalat igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Partvédelmi Vállalattal kötendő magaspart védelmi rendszer jövő évi teljes 
évi támogatás.  
 
Szavazzanak, legyenek szívesek. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
 661/2018.(XII.13.) határozata 

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a 
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról 

(2019. január 1.– től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 
mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2019. I.-XII. havi működési 
költségei biztosításáról szóló megállapodást. A működési költség 2019. január 1. - 
2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó összege bruttó 7.825.000,- Ft, 
mely fedezete a 2019.évi költségvetési rendelet 5. melléklet 3 Vízgazdálkodás és 
Vízkárelhárítás 3-as dologi kiadás során kerül betervezésre. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

  
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pont figyelembevételével előkészített, jelen határozat mellékletét képező a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2019. I.-XII. havi működési költség 
biztosításáról szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. január 10. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

21. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő 
módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Korábban a DVG-vel kötött szerződésekben szereplő szerződési határidők 
módosításáról döntünk. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

662/2018. (XII.13.) határozata 
Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a vállalkozási szerződések 1. számú módosításait a határozat mellékletét képező 
tartalommal a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 21. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
       - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. december 21. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
22. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Meghosszabbítjuk, amennyiben támogatják a megbízási, vállalkozási, 
üzemeltetési és őrzési szerződéseit a vagyonkezelő cégünknek.  
 
Hát van egy rossz hírem, XIV. pontról külön kell szavaznunk. Jó? Tessék 
képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Nincs még 2019. évi költségvetésünk, de elég komoly pénzeket elosztunk 
ebben a mai közgyűlésben. Összeszámoltam majdnem egy milliárd 
forintról van szó ezen a közgyűlésen, ami a költségvetést fogja érinteni. A 
polgármester urat szeretném megkérdezni, rendben van minden?  
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Ha válaszolhatnék polgármester úr…  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tessék! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Nyugaton a helyzet változatlan, de ezek a pontok azért kerülnek be a mai 
közgyűlés pontjára, mert amit kiérzek a képviselő úr kérdésében, hogy 
rendben van-e minden, lehet hogy nincs rendben minden, de akkor meg 
még jobban nem lenne rendben minden, hogyha januártól márciusig nem 
kötnénk szerződés a cégekkel, akik elvégzik a munkát. Tehát valahogy a 
költségvetés elfogadásáig, amit remélem, hogy február hónapban sikerül a 
tisztelt testületnek elfogadni, addig működtetni kell a várost. Ha van 
költségvetés, ha nincs költségvetés. De amúgy meg minden rendben van. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A I. határozati javaslatról döntünk.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

663/2018. (XII.13.) határozata 
az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
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között fennálló ingatlan- és vételhátralék kezelési faladatok ellátása tárgyban 
kötött megbízási szerződések módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. ingatlankezelési tevékenységére vonatkozó 
megbízását 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 2019. 
január 01. napjától jelen határozat 1. számú mellékletét képező megbízási 
szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 10.030.611,-Ft/év.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vételhátralék kezelési tevékenységére vonatkozó 
megbízását 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 2019. 
január 01. napjától jelen határozat 2. számú mellékletét képező megbízási 
szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 3.154.680,-Ft/év.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező megbízási szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője             
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
         követő 8 napon belül 
             - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                    belül 
         
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester  
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
           - a költségvetés tervezéséért: 

            a jegyző 
          - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. határozati javaslatról döntünk. Magyar úti ingatlan őrzése. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

664/2018. (XII.13.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 

a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5 hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok őrzése 
tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. megbízását 

meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, kivett 
„Malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám alatti és 
a dunaújvárosi 1449/5 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, Petőfi S. 
u. 13. szám alatti és a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, kivett „lakóház, udvar” 
megnevezésű, Magyar út 31. szám alatti ingatlanok őrzés-védelmi, valamint porta- 
és járőrszolgálat feladatok ellátása tárgyban. A 24 órás szolgálatot a DVG Zrt. 1 
fővel látja el 2.250,-Ft+Áfa/fő óradíjért. A vállalkozási díj 19.710.000,-Ft+Áfa/év, 
azaz bruttó 25.031.700,-Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő                  
                 8 napon belül 
        - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30  
          napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

III. határozat. Fabó Éva Sportuszoda szakszemélyzet biztosítása. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

665/2018. (XII.13.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére és szakszemélyzet biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 325 

hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található, Fabó Éva 
Sportuszoda üzemeltetésére 2019. évben bruttó 120 millió forint forrást biztosít és 
az üzemeltető kiválasztásáról a felújítási munkák befejezését megelőző 
közgyűlésen hoz érdemi döntést.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 

pontjában hivatkozott ingatlan felújítással nem érintett uszodagépészeti 
berendezéseinek felügyeletéhez 5 gépész szakszemélyzet biztosításával a DVG 
Zrt.-t bízza meg 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig, 4.225.000,-
Ft/hó+Áfa, azaz 6 hónapra mindösszesen bruttó 32.194.500,-Ft vállalkozási díjért. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője             
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
              követő 8 napon belül 
            - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30  
              napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontokban rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
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               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kisposták üzemeltetése. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

666/2018. (XII.13.) határozata 
 a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 

2.sz. posták üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési és haszonkölcsön 
szerződések módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a 2400 

Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti 4. sz., a Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. 
és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2. sz. posták üzemeltetésére vonatkozó megbízását 
2019. december 31. napjáig meghosszabbítja, a 2. sz. posta bérleti díját is 
tartalmazó üzemeltetési díj 22.102.403,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 28.070.052,-Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy haszonkölcsön 

szerződést köt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 254/3 hrsz.-ú, 206 
m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 hrsz.-ú, 2400 
Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti 103 m2 nagyságú nem lakás 
célú helyiségek használatára a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2019. 
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező módosított üzemeltetési és haszonkölcsön szerződések aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

              a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
         8 napon belül 
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        - az üzemeltetési és haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat  
                   közlését követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Alsó Duna-parti játszótér, tornapálya, kiszolgáló helyiségek üzemeltetése. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

667/2018. (XII.13.) határozata 
az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és kiszolgáló 

helyiségek üzemeltetése tárgyban üzemeltetési szerződés megkötésére a DVG 
Zrt.-vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek az 

Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 372/19 helyrajzi számon 
nyilvántartott, véderdő, közpark, telephely megnevezésű ingatlannak a DVG Zrt. 
által kivitelezett játszóteret, erdei tornapályát és azt kiszolgáló helyiségeket magába 
foglaló részének üzemeltetésére vonatkozó megbízását 2019. december 31. 
napjáig meghosszabbítja a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződésben foglaltaknak megfelelően, 2.883.631,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 
3.662.211,-Ft/év üzemeltetési díjért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő  
                 8 napon belül 
       - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30  
          napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Bánki Donát középiskola volt épületének őrzése. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés VI. határozati javaslat – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

668/2018. (XII.13.) határozata 
 a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola épület őrzésének tárgyban üzemeltetési-őrzési szerződés 

megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek a 

dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. szám alatt található, 
volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetésére és őrzésére 
vonatkozó megbízását 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. Az őrzés díja 
1.500,-Ft/fő/óra+Áfa, azaz 19.710.000,-Ft/év+Áfa, azaz bruttó 25.031.700,-Ft/év. Az 
önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat az üzemeltetői 
tevékenységért, tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadásból szárazó bevételeket 
átengedi a társaságnak. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
           8 napon belül 
        - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon  
                    belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A VII. pont ez, a Pentelei Waldorf Iskola fűtést biztosító kazán 
üzemeltetése. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

669/2018. (XII.13.) határozata 
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola fűtését 

biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása tárgyban kötött megbízási 
szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 

Önkormányzat között fennálló, a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt található, 
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Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola 
és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása 
tárgyban kötött, 2019. december 31. napjáig tartó megbízási szerződést aszerint 
módosítja, hogy a DVG Zrt. megbízási díja 2019. január 01. napjától 324.480,-
Ft+Áfa, azaz bruttó 412.562,-Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő  
                  8 napon belül 

     - a megbízási szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
       30 napon belül 

                
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

VIII. pont a volt Népfőiskola kapcsán. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

670/2018. (XII.13.) határozata 
 a Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan (volt Népfőiskola) őrzése 

tárgyban kötött üzemeltetési-őrzési szerződés módosításról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 

Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 1189/1 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros, 
Jókai M. u. 19. szám alatt található, volt Népfőiskola üzemeltetése és őrzése 
tárgyban kötött, határozatlan idejű szerződést módosítja aszerint, hogy a DVG Zrt. 
őrzési díja 2019. január 01. napjától 1.500,-Ft/fő/óra+Áfa, azaz 4.380.000,-
Ft/év+Áfa, azaz bruttó 5.562.600,-Ft/év. Az önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet 
vállalkozói díjat az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, hogy az ingatlan 
bérbeadásból szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő  
          8 napon belül 
        - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30  
                   napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Táborhely-Kemping Szabadstrand. Ez a IX.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IX. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
671/2018. (XII.13.) határozata 

 a Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött 
üzemeltetési szerződés módosításról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 

Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-Kemping, 
valamint a dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú Szabadstrand és annak területén található 
felépítmények üzemeltetése tárgyban kötött, 2019. május 31. napjáig tartó 
üzemeltetési szerződést módosítja aszerint, hogy a DVG Zrt. üzemeltetési díja 
2019. január 01. napjától 20.223.840,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 25.684.277,-Ft/év és a 
szerződés lejárati ideje 2019. december 31.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
           8 napon belül 
       - a szerződés módosítás  aláírására: a határozat közlését követő 30   
           napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Csónakház üzemeltetés, X-es. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a X. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
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Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

672/2018. (XII.13.) határozata 
a Csónakház üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 

Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 391/1 hrsz.-ú, a dunaújvárosi 
Csónakház-Dunaújváros, Duna-parti út megnevezésű ingatlan üzemeltetése 
tárgyban kötött üzemeltetési szerződés lejárati idejét 2019. december 31. napjáig 
meghosszabbítja és az üzemeltetési díját 21.678.096,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 
27.531.182,-Ft/év összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező módosított 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő                    
                  8 napon belül 
       - az üzemeltetési szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését  
                  követő 30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Műfüves pályák üzemeltetése XI. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XI. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
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Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

673/2018. (XII.13.) határozata 
 a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon található műfüves pályák üzemeltetése 

tárgyban kötött együttműködési megállapodás módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt., a 
Dunaújvárosi Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület és az Önkormányzat között 
fennálló, a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatanon műfüves pálya kialakítására, 
üzemeltetésére, sportcélú tevékenység végzésre kötött együttműködési 
megállapodást aszerint módosítja, hogy az üzemeltetés díját 2019. január 1-től 
31.568.397,-Ft+Áfa/év, azaz bruttó 40.091.864,-Ft/év összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező módosított 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő  
                   8 napon belül 

- az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 
30  napon belül                 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Nonprofit Ház és a Béke városrészi Közösségi Pont üzemeltetése a XII-
es. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

674/2018. (XII.13.) határozata 
a Római krt. 36. szám és a Szabadság út 30 szám alatti ingatlanok üzemeltetése 

tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 
önkormányzat között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Római krt. 36. (Nonprofit Ház) 
és a Szabadság út 30. (Közösségi Pont) alatti ingatlanok üzemeltetése tárgyban 
kötött üzemeltetési szerződés lejáratát meghosszabbítja 2019. december 31-ig, az 
üzemeltetés díja 2019. évre 1.261.440,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 1.602.029-,Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:         
                  a polgármester                                    
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

              a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő                
                 8 napon belül 
      - az üzemeltetési szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését  
                követő 30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A tisztelt televíziónézők miatt mondom el egy mondatban a pontnak a 
lényegét. A XIII-as a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetése. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XIII. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

675/2018. (XII.13.) határozata 
a Fáy A. utcai műfüves futballpálya üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési 

szerződés módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 
önkormányzat között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Fáy A. utcai műfüves 
futballpálya üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződést aszerint 
módosítja, hogy a üzemeltetés díja 2019. január 1-től  3.870.900,-Ft+Áfa/év, azaz 
bruttó 4.916.043,-Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő                       
                 8 napon belül 
         - az üzemeltetési szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését  
                 követő 30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

XIV-es a Városháza Kávézó üzemeltetése. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a XIV. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

676/2018. (XII.13.) határozata 
a Városháza Kávézó üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési szerződés 

elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-t bízza 
meg a Polgármesteri Hivatal „B” szárny alatt található kávézó üzemeltetésével 
2019. december 31-ig, azzal, hogy a társaságot illeti az üzemeltetésből származó 
bevétel és terheli az ingatlan fenntartásának rezsi költsége. Az önkormányzat a 
társaságnak nem fizet díjat a tevékenység ellátásáért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő                     
                 8 napon belül 
       - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30  
         napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:  a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt miért nem írtuk ki pályázatra, miért hosszabbítjuk meg a DVG-t? 
Ezzel nem értek egyet. 

 
23. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi 

várható eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási 
javaslattal kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke                     
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Meghívott: Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója 
                    Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási 
                    üzletágvezető-helyettese 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a 23. napirendi pontra, ez a KNYKK Zrt. várható eredményéről 
szóló tájékoztató megismerése. I. és II. határozati javaslat. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Régóta mondom és azt gondolom, hogy egyre időszerűbb, hogy itt a 
képviselő-testületben nem úszhatjuk meg azt, hogy áttekintsük az 
autóbusszal végzett közszolgáltatások áttekintését és valami olyan módon 
változtassunk ezen, hogy ez még vonzóbb legyen a dunaújvárosi polgárok 
számára. Én azt gondolom, hogy a szolgáltatás minősége most van egy 
szinten. Ez a szolgáltatási szint és ezek a körülmények között nem lehet 
több embert a közösségi közlekedés használatára csábítani, azonban az, 
hogy ez hosszú távon fenntartható legyen, mindenképpen olyan 
feltételeket, jegyrendszert, időalapú menetjegyet, jobb menetrendet kell 
kínálnunk, hogy minél többen használják majd újra a közösségi 
közlekedést. Köszönöm. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Két dolog, az egyik, hogy most a taxis árakat ilyen jól felnyomtuk, biztos ez 
el fogja az utazóközönséget egy kicsit tolni majd a busztársaság felé, 
úgyhogy nekik a bevételeik csak majd nőni fognak. A másik pedig, hogy 
ez az az anyag, amit a taxisrendeletnél említette, hogyha egyszer van egy 
cég, amely benyújt egy beszámolót, amely az eltelt év kapcsán, illetőleg a 
jövő év kapcsán pedig javasol egy tarifadíj emelést, módosítást, ami 
nagyjából inflációkövetés volna, ami szerintem egy teljesen kezelhető és 
normális mérték volna, hogy ez ebben az anyagban, mint olyan, mint 
döntési alternatíva nem is szerepel, hiszen én olyan anyagot még nem 
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láttam, ahol egy igény bejön és az igénylő szerinti választás lehetősége, 
mint olyan nincs benne egy anyagban. Nem tudom, hogy ez így jegyző 
asszony mit mond hozzá, de ez így a törvényességnek az elvét, hogy állja 
meg ez az anyag. Egyébként támogatom azt, hogy a beszámolót 
elfogadjuk.  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót polgármester úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Én a közlekedéssel csak annyit szeretnék, jó lenne fejleszteni most már 
tényleg. Mindig a Béke városrész nincs összekötve Újteleppel és van egy 
pár olyan buszjárat, amire úgy gondolom, hogy nincs szükség. Ezt már 
több képviselő-társunk is elmondta a közgyűlésen. Egy kicsit meg kellene 
reformálni, hogy gazdaságosabb legyen. A taxis rendelet után pedig 
elgondolkodnék az éjszakai járat bevezetésén, Volán busz szempontjából. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A I-es határozati javaslatról döntünk először. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

677/2018. (XII.13.) határozata 
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható 

eredményéről szóló tájékoztató megismeréséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat mellékleteként 
csatolt 2018. évi várható eredményről szóló tájékoztatót megismerte, egyben utasítja 
a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő       

nyolc napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II-es. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 4 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Pintér Attila), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

678/2018. (XII.13.) határozata 
állásfoglalás kialakítására a a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. által benyújtott menetdíj módosításának tárgyában 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a KNYKK Zrt. által 
előterjesztett tarifaemelési javaslatot, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester        

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő           

nyolc napon belül 
 

24. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team 
Kft. között létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási 
összeg egy részének vonatkozásában forrás biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke                     

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Daru-Team Kft. és a város között létrejött céltámogatási szerződésben 
meghatározott összeg egy részének vonatkozásában forrás biztosítása. 
Szabó Zsolt képviselő.  Akkor vonja vissza, akkor véletlenül megnyomta. 
 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 

   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
679/2018.(XII.13.) határozata 

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 
létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy 

részének vonatkozásában forrás biztosítására 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 1.500.000,-Ft, azaz 
Egymillió-ötszázezer forint összegű forrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft. között 2016. április 16. napján létrejött 
céltámogatási szerződésben foglat támogatás 2018. augusztustól októberig járó 
támogatás összegének fedezésére a 2018. évi költségvetés vagyonkezelési 
feladatok dologi kiadások soráról való átcsoportosítással, valamint 1.500.000.-Ft, 
azaz Egymillió-ötszázezer forint összeget a 2018. novembertől 2019. januárig járó 
támogatás összegének fedezésére a 2019. évi költségvetésben. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítéséről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő érkezését   
                   követő 8 napon belül               
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor, illetve a 2019. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                 a jegyző  
               - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának, a 2019. évi költségvetés 
                 tervezésének időpontja 
 

25. Javaslat a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia 
teljesítmény bővítés finanszírozására (DVG Zrt. kérelem) 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

          
Cserna Gábor polgármester: 
 

Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény 
finanszírozása. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Amit rá fogunk költeni erre a sporttelepre most a villamosenergiával, 
innentől kezdve nyugodtan lehet használni a pályákat, mind a két pályát 
világításra. Nem tudom ki volt ennek a műszaki tervezője, meg a kivitelező 
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szempontjából hogy lett így megállapítva ez a 3x80 amper. Most ugye 
3x160 amperre fog ez a létesítmény villamosenergia szolgáltatása. De azt 
gondolom, hogy tovább kell mennünk, mert ott van egy rendes füves pálya 
is, aminek a világítása nincs megoldva. Se a locsolás, meg egyéb más. 
Ezt a DPASE építette akkoriban. Ezt is jó lenne, hogyha kezelésbe 
tudnánk venni. Köszönöm szépen. Természetesen támogatom. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Legyenek kedvesek szavazni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

680/2018. (XII.13.)  határozata  
 a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés 

finanszírozásáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat 
tulajdonát képező dunaújvárosi 365/9 hrsz. alatti Radari Sporttelepen található 
futballpályák kivilágítását biztosító villamos energia teljesítmény bővítését, és 
úgy határoz, hogy a munkával (szolgáltatói teljesítménynövelés, új áramváltós 
fogyasztás-mérőhely megépítés) a Radari Sporttelep üzemeltetőjét, a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg bruttó 2.211.324,-Ft vállalkozási 
díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által előkészített és az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett vállalkozási szerződés 
aláírására azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt feladatra bruttó 2.211.324,-Ft összeget biztosít vállalkozási díjként az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartalék során. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő 
                  megküldést követő 8 napon belül 

- a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
közlését követő 30 napon belül 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző  
 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

26. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-
Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Lőtér ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelése. Felhívom 
szíves figyelmüket, hogy három változat szerepel önök előtt.  
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
A Lőtér kapcsán nagyon sajnálom, hogy ez a pályázat most nem tud 
sikeres lenni, mert egyetlen pályázó sem adott be olyan pályázatot, amit 
érvényesnek lehetne tekinteni. Azt azért ki szeretném emelni, hogy 
jelenleg a Lőteret üzemeltető lövész egyesület, sportegyesület igen 
komoly munkát végez ott a lőtéren, mind sportszakmai szempontból, mind 
pedig az épületünket, Dunaújváros Megyei Jogú Város ezt a Sport Lőteret 
ingyenes tulajdonba adással kapta meg annak idején az MHSZ után, az 
államé lett és az állam adta ingyenes tulajdonba városunknak. Több ízben 
volt már kísérlet arra, hogy ez maszek kézbe kerüljön ez az ingatlan. 
Nekem szent meggyőződésem, hogy minden dunaújvárosi 
sportingatlannak Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában kell, hogy 
maradjon. Olyan kezelőt kell rá megbízni, használót kell beengedni ebbe 
az ingatlanba, amelyik annak a sportnak megfelelő, szakmaspecifikus 
sporttevékenységet végezteti, amit ott meg kell tenni. A jelenlegi 
sportegyesület ennek megfelel. Nagyon sajnálom, hogy egy kiegészítő 
mellékletet elfejeltettek a pályázatukhoz csatolni, ennek hiányában 
eredménytelen, vagy érvénytelennek lett nyilvánítva a pályázatuk, 
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úgyhogy ez okból kifolyólag kell a közgyűlésnek kiírnia egy ismételt 
kanyarban a Lőtérnek az üzemeltetésének a megpályáztatását. De 
további jó munkát kívánok nekik, meg boldog új esztendőt! Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A „C” változatot teszem fel szavazásra. Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „C” változatot – mellette szavazott 10 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

681/2018. (XII.13.) határozata 
a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú Lőtér üzemeltetésére kiírt pályázat értékelése 

tárgyban 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-

Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatot 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal úgy határoz, hogy a korábbi 
tartalommal megegyező, új pályázati felhívás kerüljön meghirdetésre az ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozóan a Dunaújváros című lapban. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

meghatározott új pályázati felhívás nyertesével kötendő üzemeltetési szerződés 
hatályba lépéséig jelenlegi üzemeletetővel, a Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesülettel 2013. december 30. napján megkötött üzemeltetési szerződés 
meghosszabbodik.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2. 

pontban foglaltak szerinti üzemeltetési szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől  
                  számított 8 napon belül  

          - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 
napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött 

támogatási szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke  
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                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Fogas László, a DUFK SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Következő napirendi pont Utánpótlás Futball Klubbal kötött támogatási 
szerződés módosítása. Legyenek szívesek dönteni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

682/2018. (XII.13.) határozata 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási 

szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. augusztus 21-
én a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, 
Batsányi utca 15. 4/3.) kötött támogatási szerződés 2.2.a) pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 
 
„a) A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület 2018-2019. évi fejlesztési 
és sportszakmai feladatainak ellátásához, az egyesület működésének költségeihez, 
sportrendezvényekre, versenyekre, sporteszköz vásárlására, valamint az Egy Darab 
Gyepért alapítványtól átvállalt pályabérleti tartozás összegének (2.760.000,- Ft) 
jóváírására,” 
 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására azzal, hogy az 5.000.000,- Ft-os támogatási összegből 
az átvállalt 2.760.000,- Ft pályabérleti tartozás levonásra kerül. 
 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. december 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

28. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 40 
millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Meghívott: Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kézilabda Akadémia tagi kölcsön visszafizetési határidő módosítása. 
Felhívom figyelmüket, hogy egy új határozati javaslatot kaptak az ülés 
előtt. Erről fogunk dönteni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

683/2018. (XII.13.) határozata  
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére, tagi 

kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. május 25-én 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. szeptember 30-ról 2019. 
november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett határidő 

módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként a Bevételi kockázati sorát 
19.760 eFt erejéig, Általános tartalék sorát 10.120 eFt összeg erejéig és a Pályázati 
önrész sorát 10.120 eFt összeg erejéig jelöli meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt határidő módosítást a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
      - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                 időpontja a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

29. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. meglévő 
tagi kölcsönök rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Még mindig Kézilabda Akadémia meglévő tagi kölcsönök rendezése. Itt is 
egy új határozati javaslat a szavazás tárgya. 
 
Önöké a lehetőség. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

684/2018. (XII.13.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi 

kölcsönök visszafizetési határidejének módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. július 02-án a 

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-DKA 
Nonprofit Kft.-vel) 30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat alapján) összegű 
kötött tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. május 31-ről 2019. 
november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 
számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. szeptember 
23-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-
DKA Nonprofit Kft.-vel) 40.000.000,- Ft (605/2016. (IX.22.) határozat alapján) 
összegű kötött tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. május 31-ről 
2019. november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. szeptember 

29-én a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel (DF-
DKA Nonprofit Kft.-vel) kötött 40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.) határozat alapján) 
összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2018. május 31-ről 2019. 
november 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. 
számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. január 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1., 2. és 3. pontban jelzett határidő 

módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként  a Dunanett Nonprofit Kft. 
részére be nem váltott kezesség tartaléka sor bevételi kockázati tartalék sorra 
történő átcsoportosításával 100 mFt összegben, további 10 mFt összeg erejéig az 
intézményi tartalék sorát jelöli meg. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt határidő módosítást a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
      - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
időpontja 

                a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

30. Javaslat a dunaújvárosi Csónakházon tervezett fejlesztési munkálatok 
megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Csónakházon tervezett fejlesztési munkák, döntések meghozatala.  
Tessenek szívesek dönteni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

685/2018. (XII.13.) határozata 
a dunaújvárosi Csónakházon tervezett fejlesztési munkálatok megkezdéséhez 

szükséges döntések meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy DMJV 

Önkormányzat és a DVG Zrt. között a 492/2018. (IX.20.) közgyűlési határozat 
alapján, a dunaújvárosi Csónakház fejlesztése kapcsán létrejött 3 Vállalkozási 
szerződés módosításra kerüljenek oly módon, hogy a munkaterület átadása 2019. 
január 02. napja, a szerződés teljesítésének határideje 2019. augusztus 30. napja, 
a Megrendelő műszaki ellenőre a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel BMSK Zrt., egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat mellékletét képező „Vállalkozási szerződések” 
módosításának aláírására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában rögzített 

módosítások  okán hozzájárul, hogy DMJV Önkormányzat és a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség között a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján, a 
dunaújvárosi Csónakház fejlesztése kapcsán létrejött 2 Támogatási szerződés 
módosításra kerüljenek oly módon, hogy a Feladat szakmai megvalósításának 
végső határideje: 2019. november 30. napja, az Önkormányzat 2019. december 
15. napjáig pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót tartalmazó záró 
beszámolót (a továbbiakban: záró beszámoló) köteles küldeni a Szövetség 
részére, továbbá az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére 
kizárólag azon kiadások számolhatók el és egyenlíthetők ki, amelyeknek a 
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teljesítése 2019. november 30. napjáig merültek fel, egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződések” 
módosításának aláírására a Magyar Kajak-Kenu Szövetség általi megküldését 
követően. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 

1. § (1) alapján megbízza a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.-t (BMSK Zrt.) a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 1. 
pontjában, valamint a DVG Zrt és DMJV Önkormányzata által 2018. október 24-én 
létrejött „Vállalkozási szerződésekben” rögzített, bruttó 92.000.000.- Ft értékben 
megvalósuló dunaújvárosi Csónakházon végzett munkálatok műszaki 
ellenőrzésével, azzal hogy a Társaság a bruttó 27.000.000.- Ft-os önkormányzati 
forrásból megvalósuló, „Dunaújváros, Alsó-Duna parti út 1. szám alatt található 
Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály csónakházának épületgépészeti (gázellátás, 
Fűtés-hűtés, szellőzés) felújítási munkáinak” műszaki ellenőrzését, mindösszesen 
318.000.- Ft+áfa, azaz bruttó 403.860.-Ft megbízási díj ellenében végzi, egyúttal 
hozzájárul a BMSK Zrt.-vel a Társaság által előkészített, jelen határozat 
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől  
                   számított 8 napon belül 
         a vállalkozási szerződés módosítás, támogatási szerződés módosítás, 
                  megbízási szerződés aláírására: 2019. január 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy bruttó 

403.860,-Ft, azaz négyszázháromezer-nyolcszázhatvan forint kötelezettségvállalást 
a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi 

módosított munkatervének elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke  
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Következő napirendi pontunk Kistérségi cégünk jövő évi módosított 
munkaterve. 
 
Tessék szavazni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

686/2018. (XII.13.)  határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének 

elfogadásáról és DMJV Közgyűlésének 626/2018. (XI.15.) határozata 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy módosítja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 626/2018. (XI.15.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak 
szerint elkészített 2019. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 
2019. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 103.410.000,- Ft.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat 

közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való   

megküldést  követő 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

32. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása 
céljából – kezességvállalás megadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott: Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Dunanett Nkft. folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása, kezesség-
vállalás megadása, „A” és „B” változat.  
 
Az „A”-ról döntünk először.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), 
nem szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

687/2018. (XII.13.) határozata  
a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez kezesség vállalására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCIV. tv. 

(Magyarország gazdasági stabilitásáról) 10. §. (3) bekezdés b) és d) pontja szerint 
készfizető kezességet vállal a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Dunanett 
Nkft. által a K & H Bank Zrt.-től felveendő naptári éven belül lejáró, adósságot 
keletkeztető ügyletének szerződésszerű teljesítésére azzal, hogy 
kezességvállalási díjra nem tart igényt. Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése d.) pontja alapján a 
hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem 
szükséges. 

 
A Dunanett Nkft. által 2019. évben felveendő naptári éven belül lejáró futamidejű 
adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárata a naptári év 
decemberének utolsó munkanapja. 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás 
esetleges teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2019. 
évben betervezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi 
szerződés aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást készfizető kezesség megnevezéssel a 2019. 
évi költségvetés tervezésekor, valamint a további években a kezességvállalás 
időtartama alatt vegye figyelembe. 

  
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság vezetője 
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               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
         a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) KH 

módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben egy 2015-ben született közgyűlési határozat 
módosítására kerül sor. A szennyvíztisztító Kft. felügyelőbizottsága 
apropóján.  
 
Tessenek szívesek dönteni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
688/2018. (XII.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) határozata 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 89/2015. (II.19.) közgyűlési határozat 

1. pontját következőképpen módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Kft. felügyelőbizottsága tagjai megbízatása lejárta miatt 2015. június 01-től 2020. 
május 31-ig dr. Kántor Károlyt, Friedrich Lászlót és Szőke Istvánt választja meg a 
felügyelő bizottság új tagjainak díjazás nélkül 2019. január 1. napjától.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
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                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:- a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
        megérkezését követő nyolc napon belül 

 
34. Javaslat az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. 

évre vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
                   vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Támogatási szerződések megkötése jövő évre az Élményfürdő ingyenes 
használatával kapcsolatban.  
 
Tessék! Muzsika, és szól a muzsika. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

689/2018. (XII.13.) határozata  
 az Élményfürdő-komplexum ingyenes használatát biztosító, 2019. évre 

vonatkozó támogatási szerződések, megállapodás elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, 
Építők útja 7/A. szám alatti található, kivett élményfürdő, gyógyászat megjelölésű 
Élményfürdő-komplexum látogatásához belépő és az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatások igénybevételéhez a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelő 
belépőjegy vásárlására 2019. január 01-től 2019. december 31-ig bruttó 
44.450.000,-Ft/hó, azaz bruttó 533.400.000,-Ft/év forrást biztosít az önkormányzat 
2019. évi költségvetésében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 01-től 2019. május 31-

ig bruttó 44.450.000,-Ft/hó vissza nem térítendő támogatást nyújt jelen 
előterjesztés 1. pontjában meghatározott forrás terhére az alábbi támogatottak 
részére azzal, hogy a támogatási szerződések, illetve megállapodás 2019. január 
1. napjától 2019. május 31. napjáig, határozott időre jönnek létre, de kölcsönös 
megegyezéssel - a közgyűlés támogató határozatával - lejárati idejük 2019. 
november 30. napjáig meghosszabbíthatók: 

 
Intézmények (ingyenes belépés-támogatási szerződés) 
Útkeresés Segítő Szolgálat; 
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Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros; 
Dunaújvárosi Óvoda; 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai; 
Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézmény 

 
Sportegyesületek (ingyen belépés-támogatási szerződés) 
Dunaferr Sportegyesület Úszószakosztály 
DVCSH Uszonyos és Búvárúszó Sportegyesület 
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 
Búvársuli Sportegyesület 

 
Dunaújvárosi diákok és nyugdíjasok (ingyenes belépés - megállapodás) 

 
Dunaújvárosi lakosok (15%-os mértékű kedvezményes belépőjegy vásárlására – 
megállapodás) 

 
Amennyiben a rendelkezésre álló fedezetet nem használják fel a támogatottak, 
úgy Üzemeltető köteles az Élményfürdőt megnyitni a dunaújvárosi lakosok előtt, 
ingyenes belépést és zavartalan használatot biztosítva a lakosság számára. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatban foglaltakra 

tekintettel felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező, az Önkormányzat intézményekkel és sportegyesületekkel kötendő 
támogatási szerződések, valamint a dunaújvárosi nyugdíjasok, diákok és lakosok 
támogatására vonatkozó megállapodás aláírására, az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter 
jelen támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának közlését követően, a 
jóváhagyásban foglalt esetleges módosításokkal. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő:- a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
napon belül 

       - a támogatási szerződés és megállapodás aláírására: Miniszter 
                  jóváhagyásának közlését követő 15 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Egyetem között tudományos, kulturális és közéleti együttműködésre 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben üdvözlöm rektor urat, és kancellár urat nagy tisztelettel. 
Önkormányzatunk és az egyetem közötti közéleti, kulturális és 
tudományos együttműködési megállapodás megkötése. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Rektor Úr! 
Én támogatom ezt az előterjesztést. Mint arról tudnak, hogy az egyik 
legfontosabb ügy számomra, mondhatni a szívügyem az, hogy a fiatalok 
elvándorlása, tehát azt megállítsuk, hogy Dunaújvárost ne hagyja el egy 
városrésznyi fiatal. Szerintem ennek a helyi egyetemnek a nagyon nagy 
és nagyon fontos szerepe lehet. Én azt gondolom, hogy ez az 
együttműködés mellett én nagyon támogatnám, hogyha több 
mesterképzést tudna indítani az egyetem. Ezzel is itt tartva azokat a 
fiatalokat, akik további tanulmányokat szeretnének folytatni és olyan 
munkaerőt képezni itt Dunaújvárosban, aki utána itt helyben tud 
letelepedni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyébként egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Aki támogatja a megállapodást, az kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
690/2018. (XII.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem 
között tudományos, kulturális és közéleti együttműködésről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2019. január 1-

jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra a Dunaújvárosi Egyetemmel – jelen 
határozat mellékletét képező – megállapodást köt az alábbiak szerint: 
 
2019. évben bruttó 36.000.000,- Ft, azaz harminchatmillió forint, összeget 
biztosít a Dunaújvárosi Egyetem tudományos, kulturális és közéleti – az 
önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó – programjainak támogatására.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért és módosításáért: 

             a jegyző 
               - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a 2019. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti – jelen határozat mellékletét képező – megállapodást írja 
alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
      Határidő: a határozat közlésére: 2018. december 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 

foglalkoztatottak 2019. évi béren kívüli juttatására  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény  
                    igazgatója 

    Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
    Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
    Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
    Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ    
                        intézményvezetője 
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    Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
    Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
    Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezete     
                        képviselője 
   Tóthné Héger Katalin, a Független Egészségügyi Szakszervezete  
                        képviselője 
    Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke 
    Takács Gabriella, az Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti     
                        Tanács elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak jövő 
évi béren kívüli juttatása. Itt köszöntöm az intézményvezetőinket, illetve az 
érdekképviseleti vezetőket.  
 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a határozati javaslat egy „A” és egy „B” 
változatot tartalmaz.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Ez a napirend az előző havi közgyűlésről le lett véve és többszöri 
egyeztetés volt. Nem tudom, hogy melyik lesz elfogadva. Azonban 
szeretném felhívni a figyelmet arra, ami az oktatási bizottságon elhangzott. 
Szándékosan, ugye már mondtuk, hogy egy ünnepi közgyűlésen vagyunk. 
Ezért két napirendhez nem szóltam hozzá, majd januárba szeretnék rá 
kitérni, ahol pénzpazarlást érzek. Viszont szociális katasztrófa előtt állunk. 
Ezt nyugodtan mondjuk ki. Nem az ellenzéki képviselők mondják, hanem 
ott az adott szférában dolgozók. Kimondottan azt hiszem, csak az 
óvodapedagógusok lettek úgymond kihangsúlyozva, hogy mekkora 
probléma van ott a létszámmal, mekkora probléma várható. Elhangzott a 
bizottságon, hogy 5.000,- Ft-tal, vagy 8.000,- Ft-tal emeljük meg a béreket. 
Valóban nem ez a 3.000,- Ft az, ami itt mérvadó lesz. Ennek ellenére 
nagyon szépen kérek mindenkit, hogy a 8.000,- Ft-ot fogadjuk el és nem 
tudom, hogy hol tartanak azok a tárgyalások, amik ezt a folyamatot meg 
fogják tudni állítani és az, hogy már most húszon felül van az a létszám, 
ami az óvodákból hiányzik, itt beszélhetünk egyetemről, beszélhetünk 
középiskolákról, beszélhetünk általános iskolákról, de már az óvodában 
óriási problémák vannak. Én nagyon kérem azokat az embereket, akik 
ennek a felelősei, találjuk meg azt a megoldást, amivel ezt meg lehet 
állítani. Fel lettek sorolva olyan települések Dunaújváros környékén, ahol 
jobb feltételekkel tudnak elhelyezkedni az óvónők és ezek kis települések. 
Nem tudom, hogy ott milyen lehetőségek vannak, nem tudom, hogy itt 
milyen lehetőségek vannak, nem szeretnék megsérteni egy mezőfalvi 
óvónőt, de az, hogy ha valaki végez óvodapedagógiai szakon és azt 
mondjuk, hogy Mezőfalván jobb feltételeket kap, mint Dunaújvárosban, 
szerintem ez elgondolkodtató. Nagyon kérek mindenkit, hogy egyrészt ezt 
a 8.000,- Ft-os részt, pontot szavazzuk meg illetve, hogy a továbbiakban is 
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egyeztessünk. Itt a bizottságon elhangzott egy olyan ötlet, nem tudom, 
hogy az hol tart, ami a költségvetésben, illetve az intézményeknek a 
szabadabb költségfelhasználásáról szól. Én azt gondolom, hogy 
mindenféleképpen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a 
helyzet változzon, hiszen hiába azt mondjuk, hogy megy mindenki, vagy 
nemcsak a gyerekek létszáma, hanem ha már a dunaújvárosiak is 
máshova fogják vinni óvodába a gyerekeket, akkor az mindenféleképpen 
tragédia. Köszönöm szépen. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Nem szeretnék senkit ismételni, de abban egyet kell értenem Barta 
képviselő-társammal, hogy egy katasztrófa előtt állunk és én nagyon 
aggályosnak, mondhatni felháborítónak tartom azt, hogy azok a 
Dunaújvárosban a hivatásukban elhelyezkedni akaró és sokszor nehéz 
munkát végző emberek, akik a szívüket, lelküket kiteszik a gyerekeinkért, 
az idős hozzátartozóinkért és sorolhatnánk, azok két ilyen gyakorlatilag 
magalázó alternatíva közül választhatnak. Azt gondolom és ezt itt ki kell 
mondani nyíltan és világosan, hogy a közalkalmazottak nem rabszolgák. 
Meg kell őket becsülni és akkor, amikor van pénz arra, hogy a 
rabszolgatörvényt benyújtó Kósa Lajosnak a földije, mondhatni így egy 
debreceni cég üzemeltesse az élményfürdőt vagyonokért, akkor amikor 
Orbán Viktor vejének a volt cége milliárdokért újítja fel a közvilágítást 
Dunaújvárosban, akkor nehogy már ne teljen arra, hogy megbecsüljük a 
városban dolgozni akaró embereket. Azt gondolom, hogy ez leginkább 
egy döntés kérdése. Annak a döntésnek a kérdése, hogy mit tartunk 
fontosnak és szerintem inkább becsüljük meg ezeket az embereket, mint 
játszunk úri-murit a város pénzével. Én azt szeretném javasolni és ez egy 
módosító indítvány, hogy ezt a 8.000,- Ft-ot ez emeljük fel 30.000,- Ft-ra, 
azt gondolom, hogy bizonyos keretek és átcsoportosításokkal ez a város 
költségvetésében kigazdálkodható és akkor minden képviselő-társam 
fejezze ki, hogy mit tart fontosnak. Kinek, hol van a maga értékválasztása. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Ez nem értékválasztás kérdése. Mert, ha én értéket 
választok és abszolút, és akkor elfogultak a pedagógusokról beszélek, de 
félre ne értsék a nem pedagógus munkakörben, máshol 
gyermekgondozók, szociális ágazat, abszolút. Ezt rólam mindenki tudja. 
Egy megyei jogú város sem tud 30.000,- Ft közalkalmazottanként sajnos, 
valahol 100.000,- Ft, Karácsony Gergely Zuglóban nem tudom. Nem 
tudnánk 30.000,- Ft-ot kigazdálkodni képviselő úr, higgye el. Ez nem 
értékválasztás kérdése, történelem tanárként azt mondom önnek, humán 
emberként, korábbi humán alpolgármesterként. Ez nem értékválasztás 
kérdése. Ellenzékből nagyon könnyű természetesen, ellenzékből nagyon 
könnyű felstromfolni mindezt. Miért nem azt javasolta, hogy csökkentsük a 
képviselők tiszteletdíját. Kíváncsi lennék például, hogy ön ezt 
megszavazta volna-e? Értékválasztás kérdése. Polgármesterét egyébként 
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nem tudják, a képviselőkét viszont a közgyűlés tudja. Higgye el az 
értékválasztásban ön mellett vagyok, de látva – és ezért dicsértem ugye 
és ezért köszöntem meg többek között Szepesi alpolgármester úr éves 
munkáját – látom, hogy melyek azok a necces, finom pontok, amelyek 
mentén görgetni kell hónapról hónapra, nem áll rosszul a város, mert nem 
áll, ezt is látom, de megfontoltan kell azokat a pénzeket odarakni, odaadni. 
Ezt nem a 8.000,- Ft-ra mondom, ezt a 30.000,- Ft-ra mondom.  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
A bizottsági ülésen, amit a Barta Endre úr elmondott, itt az alpolgármester 
úrnak szeretném felajánlani azt a lehetőséget, hogy az intézmények 
önállóságának a biztosítását, és a gazdálkodásának megkövetésének a 
lehetőségét. Nem tudom, hogy felvetődött-e ez a kérdés lehetősége is, 
csak azt kérték, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hátha abból 
tudunk még többet meríteni a költségvetésnek azon részéből, hogy majd 
ők eldöntik azokat a dolgokat…De ez csak egy kérdésként vetődött fel a 
bizottsági ülésen. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A napirend vitáját lezárom. Az „A” változatot teszem fel először 
szavazásra, aki támogatja, kérem igennel döntsön. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 7 fő (Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 4 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Cserni Béla képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 8 igen 
szavazat, ellene szavazott 1 fő, nem szavazott 3 fő, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

691/2018. (XII.13.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2019. 

évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli 
juttatásban részesüljenek 2019. január 1-től 2019. december 31. napjáig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a 
munkáltatót terhelő jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó 2019. évi 
fedezetét az engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja: 
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Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2019. 

évben (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (122,45 
fő): 

 

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

7.347.000.- 
2.534.715.- 
9.881.715.- 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai (171,5 fő): 

 

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

10.290.000.- 
3.550.050.- 

13.840.050.- 

Útkeresés Segítő Szolgálat (50,15 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

3.009.000.- 
1.038.105.- 
4.047.105.- 

Dunaújvárosi Óvoda (237,5 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

14.250.000.- 
4.916.250.- 

19.166.250.- 

Intercisa Múzeum (17 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

1.020.000.- 
351.900.- 

1.371.900.- 

Egészségmegőrzési Központ (13 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

780.000.- 
269.100.- 

1.049.100.- 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (34 
fő): 

 

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

2.040.000.- 
703.800.- 

2.743.800.- 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (24 
fő): 

 

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

1.440.000.- 
496.800.- 

1.936.800.- 

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

1.500.000.- 
517.500.- 

2.017.500.- 
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Mindösszesen (694,6 fő):  

 személyi juttatás (5.000.- Ft/fő/hó): 
munkáltatói adók (34,5%): 
Összesen: 

41.676.000.- 
14.378.220.- 
56.054.220.- 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg.  

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2018. december 21. 
 

37. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra. A polgármester nem szavazott. 
Nem nyomtam egyikre sem gombot, illetve nem nyomtam rá gombot.  
Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízására. Kicsit 
bonyolultnak tűnhet, de nagyon egyszerű a történet, azért volt ez már 
előttünk, mert akkor egy általános elvi foglalást hozott a közgyűlés. Akkor 
túl dicsérni sem kell a Farkas Lajost, mert elbízza magát. Még egyszer 
nem fogom elmondani a dicséretet, de azóta is természetesen fenntartom, 
hogy nagyszerűen végzi a munkáját. Ilyenkor a Kásler Miklós miniszer úr 
megbízásából Fekete kulturális államtitkár úr hagyja ezt jóvá. Jóvá is 
hagyta, ez érkezett meg és most úgymond nem tehetünk mást, ha mást is 
szeretnénk, minthogy támogatjuk az igazgató urat, akinek jó munkát 
kívánok a következő 5 éves ciklusára.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
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Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

692/2018. (XII.13.) határozata 
 az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jétől 2023. december 

31-éig terjedő határozott időre Farkas Lajost bízza meg az Intercisa Múzeum 
intézmény vezetésével, igazgatói beosztással. Az igazgató havi járandósága a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992 (XI.20.)  Korm. rendelet, valamint az igazgatót 
megillető további illetményelemek és pótlékok alapján 391.100.- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az. 1. 

pontban foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a személyügyi és működtetési osztály vezetője: 
Határidő: 2018. december 28. 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázót értesítse a közgyűlés döntéséről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője: 
Határidő: 2018. december 21. 

 
38. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 

módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Még mindig múzeum. SZMSZ módosítás.  
Tessék szavazni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 



92 

 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

693/2018. (XII.13.) határozata 
az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú 

módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jei hatállyal jóváhagyja 
az Intercisa Múzeum 557/2016. (IX.22.) határozattal jóváhagyott, a 716/2016. (XI.17.) 
határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú 
módosítását, A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 
számú mellékleteként csatolt módosító okirat és a 2. számú mellékletként csatolt 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. december 21. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

39. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési 
támogatása felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi 

elnöke  
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szonáta alapítvány működési támogatás felhasználási határidő 
meghosszabbítására.  
 
Aki támogatja, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

694/2018. (XII.13.) határozata 
 a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 2018. évi működési támogatása 

felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 728/2017. (XI.16.) 
határozata alapján a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal 2017. 
november 27-én megkötött együttműködési megállapodás 

 
a.) 4. pontja az alábbira módosuljon: 

„4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Támogatott az évenkénti 
támogatási összeget az alábbi rendezvények kapcsán felmerült kiadásokra 
használhatja fel: 
 Újévi Koncert, Jazz Café, Sándor Frigyes Napok, Pünkösdi Koncert, 
Gólyatábor, Zenei  Világnap, Adventi Koncert.” 

 
b.)  5. pontja az alábbiakkal egészüljön ki: 

 „A 2018. évre nyújtott támogatást Támogatott 2019. január 31-éig 
használhatja fel, a pénzügyi és szakmai jelentés megküldésének határideje 
2019. február 28-a.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza, hogy az 1. pontban meghatározott döntés 
alapján a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés 1. számú 
módosítását írja alá. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő:   2018. december 21. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

40. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXIII. Csángó Bál 
támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Tárnok Mária, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 
                    kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Pro Minoritate Alapítvány Csángó Bál „A” és „B” változat. Cserni képviselő 
úrnak megígérem, amit jelzett reggel a frakcióülésen, hogy szeretne 
elmenni a Csángó Bálra. Megígérem, hogy Tárnok Mária kuratóriumi elnök 
asszonnyal felveszem a kapcsolatot és a februári bálon Budapesten részt 
tud venni. 
 
Aki támogatja, kérem az igennel szavazzon, „A”, Csángó Bál. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
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Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Hingyi László, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

695/2018. (XII.13.) határozata 
a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXIII. Csángó Bál támogatására 

irányuló kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítványt (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) 400.000,- Ft, azaz négyszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a XXIII. Csángó Bál 
támogatására, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés feltételei 
alapján. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletében fedezetet biztosít.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal a 
határozat mellékletét képező támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a pénzügyi teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                                  
Határidő:- a határozat közlésére:  2018. december 28. 

     - a szerződés aláírására: 2019. január 31. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés összeállításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

41. Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás irányi 
kérelem elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

    Meghívott: Kovács Henrietta Zsófia, fogorvos 
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi 
osztályvezető       

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
1. számú fogorvosi körzet átvétel támogatási kérelem elbírálása, 
feladatellátási szerződés megkötése. Megkérdem a doktornőt, hogy 
legyen kedves felállni. Kovács Henrietta Zsófia, üdvözlöm tisztelettel. 
Milyen fiatal, ifjú, csinos doktornő érkezett a városba. Szerintem mindjárt 
támogatni is fogja a közgyűlés. Minősített többséggel. 
 
Aki ezt megteszi, kérem igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

696/2018. (XII.13.) határozata  
az 1. számú fogorvosi körzet ellátására Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal 

feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és 
támogatás iránti kérelem elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Henrietta Zsófia 

fogorvos részére Késmárkyné dr. Aladzsity Mária Magdolna fogorvosi praxisa 
megvásárlásához 5.000.000.- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt azzal, hogy amennyiben Kovács Henrietta Zsófia a 
feladatellátási szerződést hat év letelte előtt megszünteti, a támogatás 
arányos részét a jogviszony megszűnése napjától számított 30 napon belül 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vissza kell fizetnie. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovács Henrietta Zsófia 

fogorvos részére havi 60.000,- Ft összegű albérleti díj címén vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a fogorvosi tevékenység tényleges megkezdésétől 
mindaddig, amíg lakhatását bérleményben oldja meg, de legfeljebb a 
feladatellátási szerződés hatálybalépését követő hat évig azzal, hogy Kovács 
Henrietta Zsófia az albérleti szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatához benyújtani. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg 

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
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sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 
    - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                            a jegyző 
    - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Kovács Henrietta Zsófiával diplomájának honosítását követően a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg.  

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                           a polgármester 
     - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                             a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: - a szerződés aláírására: a honosított diploma bemutatását követő 
30 napon belül 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. 

Aladzsity Mária Magdolna fogorvos az 1. számú fogorvosi körzet praxisjogát 
(telephely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.)  Kovács Henrietta Zsófia részére 
elidegeníti és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú 
melléklete szerinti feladatellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. 
Aladzsity Mária Magdolna fogorvossal. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                 a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2019. január 31. 
                - a megszüntető okirat aláírására: 2019. március 31. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy legkésőbb 2019. május 1-től a dunaújvárosi 1. számú fogorvosi körzetre 
vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván 
kötni Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal.  

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - végrehajtásban való közreműködésért:  
                   a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. március 31. 
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8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 4. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal, miután Kovács Henrietta Zsófia a 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyre vonatkozó praxisjogot 
engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - végrehajtásban való közreműködésért:  
                 a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Isten hozta önt, jó munkát kívánok! 
 

42. Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti 
kérelem elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

    Meghívott: Dr. Pavel Andrei Emil, fogorvos 
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi 
osztályvezető       

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Következő napirendi pont, 9. körzet meghívott Dr. Pavel Andrei Emil 
doktor úr. Üdvözlöm tisztelettel. Egy „A” és egy „B” változat van előttünk. 
 
Aki támogatja az „A”-t, az kérem igen gombot nyomjon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

697/2018. (XII.13.) határozata 
a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 

elbírálásáról, feladatellátási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Pavel Andrei Emil fogorvos 
részére dr. Andorfalvi Éva Ilona fogorvosi praxisa megvásárlásához 5.000.000,-Ft 
összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a határozat 1. számú 
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melléklete szerinti támogatási szerződésben foglalt feltételekkel. További 
támogatásként öt évig megtéríti dr. Pavel Andrei Emil munkába járásának 
költségét a vonatkozó jogszabályok szerint. 

   
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg fedezetét 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások sorról az Egyéb kiadások sor 
javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

dr. Pavel Andrei Emillel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási 
szerződést kösse meg.  

 
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
                     - végrehajtásban való közreműködésért:  
                       a humán szolgáltatási osztályvezető 
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a szerződés aláírására: 2019. március 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. Andorfalvi 

Éva Ilona fogorvos a 9. számú fogorvosi körzet praxisjogát (telephely: 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 10.) dr. Pavel Andrei Emil részére elidegenítette, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti 
feladatellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. Andorfalvi Éva Ilona 
fogorvossal. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    polgármester 
             - a végrehajtásban való közreműködésért:  
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő:-a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2019. január 18. 
             - a megszüntető okirat aláírására: 2019. március 31. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
2019. március 1-től a dunaújvárosi 9. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Pavel 
Andrei Emil fogorvossal.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja alá a dr. 
Pavel Andrei Emil fogorvossal. 

 
     Felelős:- a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 

- végrehajtásban való közreműködésért:  
  a humán szolgáltatási osztályvezető 

     Határidő: 2019. március 31. 
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 4. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá dr. 
Pavel Andrei Emil fogorvossal, miután dr. Pavel Andrei Emil a 2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 10. szám alatti telephelyre a praxisjogot engedélyező jogerős határozat 
eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

 - végrehajtásban való közreműködésért:  
   a humán szolgáltatási osztályvezető 

     Határidő:  a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi 
munkatervének elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jövő évi munkaterv megtárgyalására kerül sor. Egy fél perc türelmet 
kérek, csak az aláírandók közé bedobáltam a forgatókönyvet, ez így nem 
lesz jó. Megtartjuk a jegyzőt, mondtam én ma már egyszer.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Azért nyomtam ügyrendit, mert jelezni szeretném, hogy némi hiba van, 
vagy valaki hibázott itt ennél az anyaggal kapcsolatosan. Kerestem, de se 
a május, és se a szeptemberi rendes közgyűlést… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyugodjon meg, senki nem hibázott. Max. én, mert én mondtam az 
osztályvezető úrnak, hogy ne tervezze. Én mondtam. Aki hibázott, az 
maximum én voltam.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Rendben. Akkor kérdést szeretnék feltenni, bár gondolom teljesen 
véletlen, hogy mind az Európai Parlamenti, illetve mind az őszi 
önkormányzati választások előtt nem lesz rendes közgyűlés. Na most, 
ismételten csak visszautalnék arra, hogy 2018 márciusában sem volt, csak 
ennyit szeretnék mondani. Köszönöm a szót.  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Átnézve a munkatervet, látva hogy hét ülésünk 
lesz. Tehát hét ülésen kell megjelenni majd 2019-ben, a többi az mind 
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rendkívüli lesz. Én azért kértem azt, hogy lehetőség szerint rakjuk bele a 
közgyűléseket, még akár a rendkívülit is, hogy mindenki úgy tudja 
szervezni a szabadságát, meg egyéb más dolgait, mert higgye el, jobb 
tervezni, mindenki más-más munkahelyen dolgozik. Másféleképpen kell 
kivenni a szabadságát, biztosítani a közgyűlés határozatképességét. 
Sokkal egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy akkor most ne 
haragudjatok nem így lesz, rendkívüli ülést betervezzük. Nem szólhattok 
hozzá, úgysem szólnánk hozzá.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsásson meg! Rendkívül antagonisztikus, amit meg tetszett fogalmazni 
az előbb, tekintettel arra, hogy a rendkívülit én nem tudom betenni. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Akkor rendkívülicske, vagy valami más módon be kellene tervezni, mert 
így aztán tényleg az éves szabadságot egyáltalán nem lehet tervezni és 
azt gondolom – most nem bántó szándék ez -, tudom, hogy lesz 
rendkívüli, ha tudunk eljövünk, ha nem akkor nem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én is így gondoltam képviselő úr. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Bevallom őszintén, hogy ezen a vitán abból a szempontból elég jót 
nevetek, hogy hát nyilván minden képviselő-testületi ülésen megkapjuk mi 
ellenzéki képviselők, hogy amiről beszélünk az nem ide való, amit 
mondunk az butaság és egyébként pedig nyugaton a helyzet változatlan. 
Hogyha ez tényleg így van, és önök azt gondolják, hogy ezt még a 
városlakók is elhiszik, ebben van egy kis csúszás a történetben, akkor 
miért nem annyira magabiztosak, hogy megengedik a közgyűlési vitát a 
kampányokban is. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
No, a következő miatt nem. Mert semmi értelme nincs. Önök is kint 
lesznek utcán vannak, beszélgetnek és ide semmi mást nem fűzne be 
pont ön képviselő úr, mint minden egyes napirendnél tök mindegy, hogy 
az uszodáról, az élményfürdőről, az őszi szünet étkeztetéséről, bármire, 
mindenhol Orbán Viktor mondjon le. Orbán Viktor mondjon le. Orbán 
Viktor mondjon le. Polgármester mondjon le. Ezért nem, mert semmi 
értelme nincs. Ami érdemi pályázat, azonnali döntést igénylő személyi 
kérdés, intézményvezetői kinevezés, az rendkívüli közgyűlésen 
megoldható. Ne aggódjon. Tudom, oda is be fogja fűzni, hogy Orbán 
Viktor mondjon le. A személyi kérdéshez, a múzeum igazgatóhoz, a Bayer 
Zsoltot, a másikat, tehát nincs ezzel gond. 
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Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

698/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi munkatervét az 

előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a közgyűlés 

rendes üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re figyelemmel készíttesse elő, 
illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        valamennyi osztályvezető 
       - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
         a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
 Határidő: 2019. december 31-ig folyamatos 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 1. módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Hivatal szervezeti szabályzatának első módosítása.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
699/2018. (XII.13.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 1. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala - 395/2017. (VI.15.) határozatával jóváhagyott 2017. július 
1-től hatályos - Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH SZMSZ) 
2019. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1. A PH SZMSZ III. fejezetének 2.2. alpontja az alábbi m) ponttal egészül ki, míg az 

eredeti m) pont számozása n)-re változik: 
       „m) közbeszerzési referensek,” 
 
1.2. A PH SZMSZ IV. fejezete az alábbi 13. ponttal egészül ki, míg az eredeti 13. 

pont számozása 14-re változik: 
       „13. Közbeszerzési referensek 
      

13.1.Ellátják a közbeszerzési szabályzat elkészítésével, módosításával 
kapcsolatos feladatokat.  
13.2. Ellátják az Önkormányzat, valamint a Hivatal éves közbeszerzési tervének 
elkészítésével, szükség esetén azok módosításával kapcsolatos feladatokat és 
gondoskodnak a tervek közzétételéről.  

  13.3. Ellátják a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szolgáltató 
tevékenységére irányuló szerződés előkészítését és nyilvántartását.  

   13.4. Ellátják az Önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési eljárásainak 
dokumentálását. 

     13.5. Ellátják a beszerzési szabályzat elkészítésével, módosításával kapcsolatos 
feladatokat.  
13.6. Ellátják az Önkormányzat, valamint a Hivatal beszerzéseinek 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.” 

1.3. A PH SZMSZ V. fejezet 4.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 „4.4. A kiadmányozás során használandó fejlécek 

        4.4.1. Polgármesteri fejléc: 
           
 
 
 
      4.4.2. Jegyzői fejléc: 
 
   
 
 
      4.4.3. A hivatal belső szervezeti egységeinek fejlécei: 
 
 
 
 
1.4. A PH SZMSZ 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 

Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Polgármestere 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon (25) 544-312 
e-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Jegyzője 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon (25) 544-212  
e-mail: jegyzo@pmh.dunanet.hu 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(Szervezeti egységek megnevezése) 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon (25) 544-….  
e-mail: …@pmh.dunanet.hu 
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b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet 

          kerül. 
 
1.5. Hatályát veszti a PH SZMSZ 

a) III. fejezet 1.5.2. alpontjának utolsó francia bekezdése, 
b) IV. fejezet 6.4. alpontjából a 6.4.8.- 6.4.10. alpontok, 
c) IV. fejezet 8.8.7. alpontja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások 

PH SZMSZ-ben való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ-t 
aláírja. 

 
Felelős:  - a módosítások átvezetéséért: 

                   a jegyző 
                - az egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ aláírásáért: 
                   a polgármester  

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a belső kontroll felelős      
    Határidő: 2018. december 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 1. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Most a közbeszerzés. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

700/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 1. számú módosításáról 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata - 59/2018. (I. 25.) határozatával jóváhagyott 2018. január 26-
tól hatályos – közbeszerzési szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) 2019. 
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1. A szabályzat II. fejezet 2.2., 4.2., 4.3., 4.7., III. fejezet 1.5., 2.2., 3.3, 

3.7., 4.4., 5.2., 6.2., 7.2., 7.3., 7.5., 8.1.2., 8.2.2., 8.2.3., 8.3.1., 8.3.2., 
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8.5.2., a IV. fejezet 3.4., 4.1., 6.1.2., 6.2.2., 6.3.2., 6.4.2., 6.5.3., 6.6.2., 
7.1.1., 7.2.1., 8.7., 8.8., 8.9., alpontjaiban szereplő „közbeszerzési 
ügyintéző” elnevezés helyébe a „közbeszerzési referens” szövegrész 
kerül. 

1.2. A szabályzat III. fejezete 1.2. alpontjában szereplő mondat az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 
„1.2. …, továbbá a közbeszerzési tervet saját honlapján is nyilvánosan 
elérhetően közzé kell tennie.” 

1.3. A szabályzat III. fejezete 3.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezéssel 
kerül: 
„3.1. Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak 
előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig - az 
EKR-ben elektronikusan köteles dokumentálni. Az elektronikus 
dokumentálás alóli kivételeket a Kbt. határozza meg.” 

1.4. A szabályzat III. fejezete 3.5. b) alpontjában szereplő rendelkezés 
helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„b) az EKR alkalmazásához, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárhoz kapcsolódó 
feladatok ellátása.” 

1.5. A szabályzat IV. fejezete az alábbi 1.3. alponttal egészül ki, míg az 
eredeti 1.3. alpont számozása 1.4-re változik: 
„1.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás EKR-ben való 
megindításáért – külön jogszabályban meghatározott mértékű – 
igazgatási szolgáltatási díjat fizet. „ 

1.6. A szabályzat IV. fejezetének új 1.4. alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés kerül: 
„1.4. Feladatok, felelősök:” 
 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
kezdeményezi a Közbeszerzési Hatóság 
értesítését követően: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának  
jegyzője vagy a közbeszerzési 
referens 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről 
gondoskodik: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának 
költségvetési és pénzügyi 
osztályvezetője 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
igazoló bizonylatot kiállítja: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának 
költségvetési és pénzügyi osztálya 

A hirdetmény-ellenőrzési, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
igazoló bizonylat kezeléséért felelős: 

DMJV Polgármesteri Hivatalának  
közbeszerzési  referense 

 
1.7. A szabályzat IV. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„5. Az ajánlatok bontásával kapcsolatos feladatokat a Kbt. és egyéb 
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott időpontban az EKR végzi el.” 
 

1.8. A szabályzat IV. fejezete 7.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
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„7.1. Az ajánlatkérő a Kbt., ill. a kapcsolódó jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően köteles az ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt az EKR-en keresztül tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás 
részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, érvénytelenségről, kizárásról, az erről hozott 
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Kbt.-ben 
meghatározott időtartamon belül” 
 

1.9. A szabályzat 3. mellékletének 16. pontjában szereplő „A beszerzés 
fedezete a fent megjelölt előirányzat során: rendelkezésre áll / nem áll 
rendelkezésre” szövegrész a „közgyűlési döntést követően áll 
rendelkezésre” szövegrésszel egészül ki.  
  

1.10. A szabályzat 4. mellékletének utolsó oszlopa fejrészében szereplő 
„(félév)” szövegrész helyébe a „(negyedév)” szövegrész kerül. 
 

1.11. Hatályát veszti a szabályzat: 
a) bevezető részéből a „27.§ (1) bekezdésében foglaltak” szövegrész, 
b) a II. fejezet 4.4. b) alpontja, 
c) a III. fejezet 3.5. h) alpontja,  
d) a III. fejezet 6.1. pontjából a „38. §-a” szövegrész, 
e) a VIII. fejezet 4. pontja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 

módosítások közbeszerzési szabályzatban való átvezetéséről gondoskodjon, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzatot aláírja. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért: 
                 a jegyző 
               - az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat aláírásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közbeszerzési referensek 
                 a belső kontroll felelős  
Határidő: 2018. december 31. 

 
46. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pont, Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

701/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város       

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2019-2023) elfogadja. 
 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
aláírására. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztályvezető 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
47. Javaslat a DSZSZ Kft. 2013. évi és 2014. évi éves beszámolójának 

elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

DSZSZ Kft., amit most vettünk fel, a két beszámoló. Külön szavazunk? 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Szeretném önöket tájékoztatni, hogy az előterjesztés egy I. és II. határozati 
javaslatból áll. A bizottság úgy bocsátotta közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak a I. határozati javaslatot, hogy annak alátámasztó 
dokumentumai hiányosak, tehát önök azt most törvényesen elfogadni nem 
tudják. Úgyhogy kizárólag a II-est tudják törvényesen támogatni, ha úgy 
döntenek. De mivel ilyen határozati javaslat, mind a kettőről szavazni 
kellene, de az első az jogszerűen nem támogatható. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Akkor a II-esről döntsünk, az a javaslata jegyző asszonynak?  
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Vagy pedig az I. el kellene utasítani is.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Jó, akkor a II-esről legyenek szívesek dönteni. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni 
Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

702/2018. (XII.13.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2014. éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1.,2, és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt könyvvizsgálói 
véleménnyel megegyezően, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívására és a 
bizottság új elnökének megválasztására 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Következő napirend városüzemeltetési bizottság elnökének visszahívása. 
Ebbe én nem szeretnék belebonyolódni.  
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Először is köszönöm, hogy eddig vezethettem Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságát. 
Nagyon testhezálló feladat volt ez nekem szerintem a gazdasági és 
területfejlesztési bizottság vezetése után. Sajnálom, hogy itt véget ért a 
megbízatásom, vagy hát vélhetően, ha úgy nyomják a gombot képviselő-
társaim, akkor véget ér e fajta megbízatásom. Csak azért két dolgot 
szeretnék elmondani. Az egyiket egy idézetet, Márk Twaintől, amely úgy 
hangzik, „Ha az igazat mondod, nem kell emlékezned semmire”, hát majd 
erre emlékezzünk. A másik pedig azért, mert egy ilyen sok gyermekes 
család részeként Izsák Máté kollégám ül mellettem, Máté evangéliumából 
idéznék egy kicsit a VII. fejezetből, mely úgy hangzik, hogy „Ne ítéljetek, 
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hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek és 
amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek”. Köszönöm, ezt 
megfontolásra ajánlom. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem 
igennel szavazzon. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

703/2018. (XII.13.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsága elnökének visszahívásáról és a 
bizottság új elnökének megválasztásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnökét, Cserni Béla képviselőt elnöki 
tisztségéből – bizottsági tagságának megtartásával – visszahívja 2018. 
december 13. napjával. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnökének Iván László képviselőt 
2018. december 14. napjától megválasztja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

visszahívott bizottsági elnök tiszteletdíjával, valamint a megválasztott bizottsági 
elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5. 
függelékében vezettesse át. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és közgyűlési osztályvezető 
                 a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő:  2018. december 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés az ülés vezetését Nagy Zoltánné korelnök asszonynak 
átadom. További jó munkát kívánok önöknek. Addig egy pár perc szünet. 
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SZÜNET 
 

Szünet után: 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A közgyűlést folytatjuk, a közgyűlés határozatképes.  
 
Szabó Zsolt képviselő: 
 

Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a hivatal dolgozóknak és 
minden képviselő társamnak ezt az egy éves munkáját és mindenkinek, 
mind itt a teremben mind akik a tévé mögött nézik az adást, szeretnék 
Áldott, Békés Ünnepeket és ennél nyugodtabb, sikeresebb Boldog Új Évet 
Kívánni!  

 
Hingyi László képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Szeretném megköszönni minden 
hivatali dolgozónak, illetve szervezeteknek akik a város működését 
támogatták és a lakóknak, a város lakóinak is Békés, Boldog Karácsonyt 
kívánok! Köszönöm szépen. 

 
Cserni Béla képviselő: 
 

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Először engedje meg 
Önnek, mint új szerepébe helyezkedett képviselő-társamnak sok boldog 
ünnepet kívánjak, és nagyon jól áll Önnek ez a feladat. Nekem tetszik, 
hogy ott ül. Minden körzetemben lakónak és a város lakosságának is 
nagyon boldog ünnepeket kívánok! Legyen áldott, nyugodt ünnepük. 
Aztán pedig boldog új év következzék. Ezen kívül szeretnék köszönetet 
mondani én is a hivatalnak a dolgozóinak, hogy az idei évben segítették 
képviselői munkámat. Nagyon sok mindent megoldottunk, és nagyon sok 
megoldandó feladatunk van vissza. Szeretném most kiemelten kérni, hogy 
az őszi lombhullásból eredő lombot, avart a parkolókból is a közterekből is 
minél előbb, hogy ha lehet szedjék össze. Nagyon sok helyen a lakosság 
is igen pozitív példát mutatva, zsákba szedve a lombot kihelyezi a 
zsákokat, ezeknek kérném az elszállítását. Illetőleg illegális hulladék 
elszállítás címszó alatt szeretném kérni, hogy a Martinovics utca 35. 
mögötti kukatárolónál már nagyon régóta fotel, meg egyéb kihelyezett WC 
csésze, egyéb ki van téve illetőleg a Római krt. 31. és 45. mögött is 
állandó jelleggel mindenféle lom van kihelyezve. Amit Hetényi közös 
képviselő úrral próbálunk mindig rendet tartani, de hát ott olyan nagy 
mennyiségű lakás van és néhány renitens, aki ezt az ügyet úgy kezeli, 
hogy fogja magát és lepakolja a ház háta mögé, mondván hogy ott nem 
látszik ez a szemét. Kérném ennek a város költségén történő elszállítását. 
Ezen felül pedig van néhány olyan kátyú a körzetben, amit majd én 
Debreczeni Tamással szeretnék egyeztetni, hogy ezek mielőbb be 
legyenek tömve, ki legyenek javítva. Illetőleg bízom benne hogy azok a 
fejlesztések, amik az idei évben megtörténtek, gondolok itt a  kihelyezett 
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elektromos töltőhálózatra ugye, ami a zöld rendszámú autóknak a töltését 
szolgálja, remélem előbb utóbb majd a körzetben lesznek olyan lakosok 
akik ezt megfelelő autóval bírva ki is tudják használni. Jelen pillanatban 
csak úgy tűnik, mint hogyha parkolóhelyet foglalna illetőleg egy nagyon 
pozitív dolgot szeretnék a körzetben lakóknak, főleg a Római krt-i, 
Martinovics utcaiaknak, Fáy utcaiaknak mondani, hogy az idei évben 
komoly munkát fektetett a hivatal egy tervező csapattal együtt illetőleg 
velem is, hogy körzeti bejáráson vettünk részt és az új parkolóhelyeknek a 
létesítéséhez próbáltunk ötleteket, helyszíneket találni. Találtunk is bőven, 
ez az anyag gyakorlatilag elkészült. Le van nyomtatva, itt van az 
kezemben ebből most már az a feladat, hogy beárazott parkoló egységek 
legyenek, amit a jövő évi költségvetésbe be tudunk tervezni és ott az 
anyagi forrásokat a megépítéshez biztosítani tudjuk. Úgyhogy én 
igyekszem mindenféleképpen azt a dolgot hajszolni, hogy mielőbb az első 
kapavágás megindulhasson és ezt a körzetben lévő tarthatatlan parkolási  
helyzetet az új parkolók kiépítése javítani tudja. Itt azt kell, hogy mondjam 
a tervek alapján százas nagyságrendű parkolóhelyekről beszélünk, amit 
természetesen nem lehet megígérni hogy egyből mind el fog készülni, de 
ahogy a költségvetés lehetővé teszi és a lokálisabb problémát mutató 
helyszíneken szerintem már a jövő évben megkezdhetőek az új 
parkolóknak a kiépítése. Onnantól pedig az a parkolási háború, ami 
délután 4 és 5 óra magasságától a körzetbe elkezdődik, vagy mondhatom 
azt hogy az egész Római városrészben elkezdődik az talán enyhülni vagy 
megszűnni fog. Úgy hogy evvel a jó hírrel köszönök el az idei évtől 
Önöktől. Köszönöm szépen a támogatásukat és segítségüket.  

 
Izsák Máté képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! 
Csatlakoznék az előttem szólókhoz, én is szeretném megköszönni a 
hivatalnak az áldozatos munkáját ebben az évben, plusz az 
önkormányzati cégeinket, gondolok itt a zászlós hajóra a DVG Zrt.-re és 
nem utolsó sorban, főként meg szeretném köszönni a városlakóknak a 
türelmét, ugyanis ha nem is mindig abban a határidőben, mint mi 
szeretnénk, de folyamatosak a fejlesztések. Mi Önökért dolgozunk, ezt 
meg tudom ígérni a jövő évre is, hogy így lesz. Ez úton szeretnék Áldott 
Adventet, Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kívánni 
mindenkinek! 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 
 

Köszönöm a szót Képviselő Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Én is 
csatlakozom képviselő társaimhoz, kollégáimhoz. Én is Áldott, Békés, 
Karácsonyt, Adventet kívánok! Kívánok majd Boldog Új Évet, hogy ha 
addig nem találkoznánk! Egyúttal szeretném megköszönni a hivatal 
munkatársainak, különösen a Városüzemeltetési Osztály kollégáinak azt a 
munkát amit elvégeztek ebben az évben is, illetve a DVG-nek, akik viszont 
a kivitelezésben vettek részt, elég sok mindent sikerült megvalósítania a 
körzetben. Sok apró dolgot, legyen az pad vagy éppen kuka, vagy más 
apró dolog de a lakóknak ezek a dolgok fontosak. Helyenként a 
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járdajavítást is sikerült, és következő évben pedig folytatjuk a munkát. Igen 
csatlakoznék Izsák Máté képviselő társamhoz, hogy türelmet kérünk. Nem 
feltétlenül abban az ütemben tudunk haladni ahogy szeretnénk, mi 
szeretnénk mindent egyszerre megvalósítani de hát a DVG-nek is 
korlátozott a kapacitása. Ez az egyik, a másik pedig nyilván a 
költségvetési lehetőségekhez is alkalmazkodnunk kell és ennek 
megfelelően tudjuk beütemezni a munkálatokat. Áldott, Békés Karácsonyt 
kívánok mindenkinek ismételten! 

 
Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 

Köszönöm a szót Képviselő Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Én is szeretném 
kiemelni és megköszönni a Városüzemeltetésnek a hatékony és 
együttműködő munkájukat. Egész évben nagyon partner volt az összes 
ügyintéző, bármilyen kérdéssel fordultunk hozzájuk. Köszönöm és itt be 
szeretném jelenteni, hogy lassan műszaki átadásra kerül a Pajtás utcai 
parkoló bővítés és örömmel tudatom a lakosságommal, hogy kész lett a 
Liszt Ferenc, illetve a Vasmű útra kért tanulmánytervek, ugye a parkoló 
bővítéssel kapcsolatosan.  Természetesen Kellemes Ünnepeket kívánok 
mindenkinek! Köszönöm. 

 
Sztankovics László képviselő úr: 
 

Köszönöm Képviselő Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Én is innen a tévén 
keresztül a város teljes lakosságának Áldott Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt kívánok! Jövőre folytatjuk a munkát. Köszönöm. 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Erről a helyről is én is megszeretném köszönni a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak a segítőkészségét, bármikor mentem bármilyen 
problémával, mindig azon voltak, hogy segítsenek. Önöknek is és a város 
összes lakóinak és főleg a körzetemnek a lakóinak Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok, szeretettel! Köszönöm. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő-Társaim! Tisztelt 
Városlakók! Mindenkinek szeretném megköszönni, aki bármit is tett ebbe 
a városban, hogy jobban éljünk, jobban élhessünk ebbe a városba. Azt 
gondolom, hogy mi is megpróbáltuk a lehető legtöbbet. Itt a karácsony 
ajándékokat várunk a fa alá, én nagyon sokat szeretnék a körzetben 
ajándékot kapni a városüzemeltetésben. Szeretném, hogy  ha tovább 
folytatódnak a Szabadság útnak a járdáinak az építése, mondjuk a 34. és 
32. környékén a Béke városrészben, szeretném ha a Mátyás király úton 
sikerülne a járdát kijavítani. Szeretném, ha a parkolók megépülnének a 
Béke városrészben is. Ugye azért tudni kell nem könnyű feladat ez. S amit 
én nagyon szeretnék a 2019. évi költségvetésből, hogy minden 
képviselőnek legyen joga eldönteni azt, hogy adott körzetben milyen 
fejlesztésekhez és mekkora pénzeszközöket használhassunk föl.  Ez egy 
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időben nagyon jól működött, minden képviselőnek volt egy bizonyos 
összeg, amivel rendelkezhetett. Szeretném, ha a jövő évben ez 
visszajönne és akkor mi is tudnánk egy picivel többet tenni a városlakók 
érdekébe. Köszönöm szépen. 

 
Dr. Sűrű Renáta jegyző: 
 

Tisztelt Korelnök Asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Közgyűlés! 
Nagyon szépen köszönöm Önöknek, mint a hivatal vezetője, hogy 
méltatásra ítélték a munkánkat.  Nagyon szépen köszönjük az elismerő 
szavakat. Tisztában vagyunk vele, én magam elsősorban, hogy van még 
hova fejlődni, én azt ígérhetem Önöknek, hogy a következő évben is pont 
ilyen lelkesen és a kéréseiket, kívánságaikat meghallgatva fogjuk az Önök 
munkáját segíteni. Én a hivatal összes dolgozója nevében szeretnék 
Önöknek és a város lakosságának nagyon Boldog Új Évet és nagyon-
nagyon békés, békésen, pihenéssel eltöltött karácsonyi ünnepeket 
kívánni! Egy idézetet, ha megengednek elmondani Böjte Csabától: „Nem 
adhatsz úgy lángot egy gyertyának, hogy az ne világítaná meg a te 
arcodat is.”  Nagyon szépen köszönöm, azt hogy Önöket szolgálhattuk. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Cserna Gábor s.k.              dr. Sürü Renáta s.k. 
               polgármester                       jegyző 
 


