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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 

17-ei 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. Gombos István          alpolgármester 
5. Hingyi László             képviselő 
6. Iván László képviselő 
7. Izsák Máté                  képviselő 
8. Lassingleitner Fruzsina képviselő  
9. Lőrinczi Konrád         képviselő 
10. Nagy Zoltánné  képviselő 
11. Pintér Attila  képviselő 
12. Szabó Zsolt képviselő 
13. Sztankovics László   képviselő 
14. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

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

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 
Madár Zsuzsanna személyügyi ügyintéző 
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: 
 

Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Tóth Éva József Attila Könyvtár intézményvezetője 
Tóth Imre Carissa Sportegyesület elnöke 
Rendesné Nagy Ágnes Búvársuli Sportegyesület képviseletében 
Szántó Ákos Kavics-Ker Kft. ügyvezetője 
Hosszú János  DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője 

 

 

 

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: 

 
Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! Jó 
reggelt kívánok! Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlésének ez évi 
első rendes, januári ülését megnyitom. Az ülés határozatképes. Szabó 
Zsolt képviselő úrról nincs információm. Besztercei képviselő úr igazoltan 
van távol. Indítványozom, hogy a közgyűlés vegyen föl a napirendjére, 
mégpedig a nyílt ülés végére, a kérdések elé egy új napirendi pontot, 
melynek címe a Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével 
kapcsolatos döntések meghozatala. Ennek majd indokát a napirendi 
pontnál mondanám el. Kérdezném Tóth Kálmán elnök urat, hogy tárgyalta-
e az ügyrendi bizottság. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Igen. Polgármester Úr! Tárgyalta a bizottság, és egyhangúlag támogatta.  
 

Cserna Gábor polgármester: 

Köszönöm. Kérdezem a gazdasági bizottság elnökét, tárgyalta-e a 
bizottság.  
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A pénzügyi és a gazdasági bizottság 
együttesen tárgyalta, és támogatta a napirendi pontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Köszönöm. Pintér Attila elnök úr! A pénzügyi bizottság tárgyalta. 
Köszönöm szépen. 
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Aki támogatja a nyílt ülés napirendi pontjait ezzel a plusz kiegészítéssel, 
az kérem, igennel szavazzon! 
 

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, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
1/2019. (I.17.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak 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 Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására  

 
5. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.) 
önkormányzati rendelt módosítására 

 
7. Javaslat a 3506 helyrajzi számú ingatlan átminősítésére és az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
8. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

 
9. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

10. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
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11. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez 
kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. részére 

 
12. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás 

és oldal befúvás csővezetékek cseréjére   
                    
13. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira 
 
14. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosítására 
 

15. Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére 
 

16. Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített 
dokumentumok állományból való törlésére 
 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata területén működő 
fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében fogászati kezelőegység 
vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosítására 

 
18. Javaslat a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám 

alatti „Adománykuckó”helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 
 

19. Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti 
időszakra – a Búvársuli Sportegyesület támogatására 

 
20. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 

 
21. Javaslat az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására – Kavics-Ker Kft. 

területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő 
feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. “q” alrészlete) 

 
22. Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 

eszközök, valamint a human erőforrás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására 
 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) 

ügyvezetője lemondása miatt új ügyvezető megválasztására, valamint az 
önkormányzat és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés módosítására 

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 3. módosítására 
 
26. Javaslat a Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
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Cserna Gábor polgármester: 

Legyenek szívesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2019. (I.17.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 17-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

Legyenek kedvesek megbízni Ráczné Bodó Beáta asszonyt a közgyűlési 
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, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2019. (I.17.) 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 
 
(Szabó Zsolt képviselő 09:03 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

A zárt ülés napirendjén kettő díjjal összefüggő napirend szerepel. Ezt az 
önkormányzati törvény értelmében mindenképpen zárt ülésen kell 
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megtárgyalnunk. A zárt ülés napirendi pontjáról kell szavaznunk. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

4/2019. (I.17.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 17-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 

 
2. Javaslat „A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja” és „A Fejér Megyei 

Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja” adományozására történő javaslattételre  
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

Az egyik az javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására, a 
másik pedig a Fejér Megyei Önkormányzat két díjára, a Fekete János 
Díjra és a Dr. Berzsenyi Zoltán Díjra való felterjesztést tartalmaz.  
 
Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezetőt megbízni a jegyzőkönyv 
elkészítésével! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2019. (I.17.) 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. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
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 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: a polgármester 

 
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 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: a jegyző 

 
5. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.) 
önkormányzati rendelt módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat a 3506 helyrajzi számú ingatlan átminősítésére és az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

Előadó: Tóth Kálmán képviselő 
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9. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” 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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

10. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

11. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez 
kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. részére 
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 

 
12. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás 

és oldal befúvás csővezetékek cseréjére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                       

13. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira 
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 

 
14. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

15. Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke              
                             

16. Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített 
dokumentumok állományból való törlésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata területén működő 
fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében fogászati kezelőegység 
vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosítására 
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 

 
18. Javaslat a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám 

alatti „Adománykuckó”helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
19. Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti 

időszakra – a Búvársuli Sportegyesület támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke   
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

20. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke   
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

21. Javaslat az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására – Kavics-Ker Kft. 
területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő 
feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. “q” alrészlete) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
22. Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 

eszközök, valamint a human erőforrás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) 

ügyvezetője lemondása miatt új ügyvezető megválasztására, valamint az 
önkormányzat és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a jegyző 
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25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 3. módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
26. Javaslat a Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
2. Javaslat „A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja” és „A Fejér Megyei 

Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja” adományozására történő javaslattételre  
Előadó: a polgármester 

 
 
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 napirendre, a hivatal beszámolója. Mindenekelőtt 
mindenkinek nagyon sikeres, boldog új évet, jó egészséget kívánok! 
Üdvözlöm Szabó képviselő urat! Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
hiszem, most a szokottnál is rövidebb leszek majd. Mindössze egy komoly 
dologról szeretnék beszélni, de először is hadd fejezzem ki örömömet, 
hogy Gombos alpolgármester úr újra jó egészségben, jó színben itt ül 
közöttünk. Bár politikai ellenfélként nézhetem, de azért mindannyiunk 
számára ez az öröm, úgyhogy üdvözlöm alpolgármester urat. Az egyebek 
napirendi pontoknál fogok majd beszélni több dologról. Azonban van egy 
nagyon fontos dolog, amire kicsit előre kéne készülni a városnak. Ez pedig 
az időjárás, Ausztriában, illetve ott, azoknál a településeknél, ahol a Duna 
érinthet minket, ugyanis nagyon komoly árvízveszélyre számíthatunk. 
Szakemberekkel egyeztetve túl sok mindent nem tudunk csinálni, de azért 
a Szalki-szigeten az ároktisztítás, az igencsak fontos lenne, hiszen elég 
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sok épületet, illetve területet érint, hiszen nem egy, nem két rendezvényt 
szeretnénk majd ott tartani. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen 
meg kéne tennünk, hiszen jóval drágább lesz utána a mentés, mint 
hogyha most ezt megcsináljuk. Tehát én arra kérném az illetékeseket, 
hogy ezek a munkálatok mindenféleképpen kezdődjenek meg. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy 
picit hosszabb leszek, és kettő témát szeretnék érinteni, ami azt 
gondolom, hogy fontos témák. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsásson meg! Az milyen kitűző? 

 
Szabó Zsolt képviselő: 

 
Párbeszéd. Párbeszéd Magyarországért Párt színében politizálok, és a 
Párbeszéd új logója. Akinek van szüksége egy ilyen kitűzőre, nagyon 
szívesen adok önöknek is, kedves Fideszes képviselőtársaim! Eljön még 
az az idő, amikor jól fog jönni, hogyha van egy ilyen a fiókban. Higgyék el 
nekem! Úgyhogy én az önök helyében elfogadnám. És kezdjük a 
rövidebb, ugyanakkor szerintem minden városlakó számára nagyon fontos 
témával, egyre másra tűnnek föl a fényképek közösségi oldalakon, vagy 
hogyha csak sétálunk, akkor láthatjuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtők 
körül újra áldatlan állapotok kezdenek kialakulni. Ezzel foglalkozott már 
több országos hírforrás is. Én azt szeretném kérdezni polgármester úrtól, 
hogy legyen majd olyan kedves, és tájékoztasson engem arról, hogy az a 
képviselői indítványom, amit közösen megszavaztunk, annak a 
végrehajtása, az hogyan áll, vagy milyen más előkészítő munkákat folytat 
a város azért, hogy eltűnjenek ezek a szeméthalmok, amik azt gondolom, 
hogy minden jóérzésű dunaújvárosi polgárt joggal sértenek. A másik téma, 
amiről szeretnék beszélni, kicsit politikai vizekre is evezzünk, azt hiszem, 
hogy minden képviselő joggal szokott arról beszámolni, hogy mit tett a két 
ülés között, és azt is gondolom, hogy nemcsak a képviselőknek, hanem a 
dunaújvárosi önkormányzat által fenntartott médiának is feladata, hogy 
pontosan és hitelesen beszámoljon mindarról, ami történik 
Dunaújvárosban. Mi ezért is indítottunk el több különböző tüntetést, és 
ebből ugye volt egy Dunaújvárosban is. És én kicsit meglepődve olvastam, 
hogy polgármester úr a tüntetést kritizáló közleményét, azt előbb és 
egyedüliként olvashatták a dunaújvárosi polgárok, mint adott esetben 
olvashattak magáról arról a tüntetésről, ami hát ezres nagyságrendben 
mondták … 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez tényleg fölháborító, ha így volt! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 

… a dunaújvárosi polgárok, hogy egy másfajta Munka Törvénykönyvét 
szeretnének. Úgyhogy én ebben a formában is szeretném felhívni 
mindenki figyelmét arra, hogy azt gondolom, hogy korrekt játékszabályokat 
kell teremtenünk a dunaújvárosi politikában, és tisztességes politikai 
versenyt kell folytatnunk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt legyen kedves a felelős szerkesztő, főszerkesztő, felelős szerkesztők 
irányába jelezni! Én nem vagyok egyik lapnak sem felelős szerkesztője, és 
nem is szeretnék lenni. Barta képviselő úr jogos felvetésével, mert ezekről 
a dolgokról lehetett ugye olvasni, az árvízre gondolok. Egy múltkori, 
tűzoltósággal összefüggő rendezvényen szót váltottam múlt héten Lóki 
úrral. Természetesen maga a katasztrófavédelem országosan, tehát a 
Katasztrófavédelem Országos Főigazgatósága is érzékeli és koordinálja 
időben a településen, az önkormányzatok, a polgármesterek felé ezt az 
esetlegesen felmerülő komoly, mert komoly helyzet lehet, lehet, de ugye a 
Duna folyását ismerve, hát kérdés, hogy ez a hó, úgy mondták, hogy 
milyen mennyiségű ugye, amikor elkezd olvadni, és milyen gyorsan olvad, 
és akkor ennek alapján a mellékfolyókból ugye hogyan kerül a Dunába. 
De jobb félni, mint megijedni, ahogy szokták mondani. Képviselői 
felvetésére írásban fog Szabó képviselő úr választ kapni. Frakcióvezető 
úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Barta Kálmán 
képviselő-társamnak a … 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Endre! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Endre. Bocsánat! Barta Endre képviselő-társamnak a hozzászólásához 
szeretnék hozzászólni. Tudomásom szerint a vízitársulat tavalyi évben 
hathatósan mind a két, alsó és felső patakot kitakarította, annál is fogva, 
mert nekem a lakók jelezték, hogy köszönik szépen, hogy az összes 
különböző hulladékot, ágakat, szennyeket kiszedtek, úgyhogy úgy 
gondolom, fel vannak készülve. Esetleg ami utána jött, az maradt így 
benne, de szerintem ezt ők ellenőrzik állandóan, mert tulajdonképpen a 
feladatkörükhöz tartozik. Nem beszélve arról, hogy megkezdték a 
horgászöbölnek a kotrását is, ahol naponta több ezer tonna hulladékot 
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visznek el. Tehát ez is könnyíti a víztárolásnak ezt a lehetőségét. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én is mindenkinek 
szeretnék nagyon boldog új évet kívánni, és a legfontosabbat, nagyon sok 
erőt, egészséget. Az egészség a legfontosabb e világon számunkra. Amit 
én szeretnék mondani, vasárnap voltam egy nagyszerű gálakoncerten. 
Szeretném megköszönni az alapítványnak, a tanároknak, a diákoknak ezt 
a fergeteges műsort. Én azt gondolom, hogy méltó Dunaújváros hírnevére, 
és úgy gondolom, hogy ezek nemcsak Dunaújvárosról szól, hanem az 
országban is nagyon jó színvonalú koncerten voltam jelen, és nagyon 
szépen köszönöm az alapítványnak a megrendezést. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A napirend vitáját lezárom. És szeretném önöket tájékoztatni 
néhány fontosabb eseményről. Nagyon szelektálva az események között. 
Amit fontosnak tartok, hogy karácsony alkalmával, és itt köszönöm 
mindenki segítségét, vállalkozók, civil szervezetek, egyesületek, 
magánszemélyek segítségét, akik lehetővé tették, hogy a Fidesz 
Dunaújvárosi Szervezete ismét, ezúttal hatvanhárom rászoruló családnak 
tudjon a karácsonyt megelőző héten ajándékokat átadni, mely 
ajándékokat a Fidesz XIII. jótékonysági báljának bevételéből tudtunk 
megvásárolni. December 18-án, még karácsony előtt rendeletünknek 
megfelelően Dunaújváros Önkormányzata jutalmazta külön is azokat a 
sportolókat, akik az elmúlt évben elismerésre méltó sikereket értek el akár 
országos, akár nemzetközi szinten. Izsák Máté képviselő-társam bizottsági 
elnökként adta át a pénzjutalmakat. Egy nagyszerű eseményen vehettem 
részt a Jószolgálati Otthon karácsonyi rendezvényén, szintén karácsonyt 
megelőzőleg. Ez ismét egy rendkívül felemelő érzést nyújtott az 
embernek, hiszen egy nagyon különleges ünnepi műsorral készültek az ott 
gondozottak. Iván László képviselő úr most már harmadik alkalommal egy-
egy halászlével fogadta, várta a Technikum városrész egyedül élő lakóit. 
Köszönöm képviselő úrnak ezt a változatlanul, általam igen szépnek tartott 
gesztust. Köszönöm a Tourinform valamennyi munkatársának, a DVG Zrt. 
illetékeseinek, hiszen sikerrel zárult szilveszterkor az Adventi Forgatag, 
illetve szilveszterkor ugye már a szilveszteri rendezvény. A programok az 
idei évben is nagyon sok érdeklődőt vonzottak. Idei évben viszonylag 
korán megszületett az év első dunaújvárosi kisbabája, ugye az ország 
első kisbabája Szolnokon született egy kislány személyében, az első 
budapesti egy kislány volt szintén 0 óra után pár perccel. Dunaújvárosban 
január 2-án született meg este 9 óra után városunk első, idei legfiatalabb 
polgára, Hajmási-Ditrich Anna. A kórházban köszöntöttük sajtószóvivő 
asszonnyal, és adtuk át a rendeletünk szerinti 300.000,- Ft-os támogatást. 
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Mind a kisbabának, akinek nagyon szép nevet kapott, ugye Anna, ma már 
ritkább ez a név sajnos, mind a szüleinek, hozzátartozóinak jó egészséget 
és sok boldogságot kívánok ezúttal is. Immáron tizenhetedik alkalommal 
szervezte meg támogatók bevonásával a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség a Carissa Kupát. Most már nemzetközivé nőtte ki magát 
egyértelműen a teremlabdarúgó torna. Az idei évben Ausztriából, 
Vajdaságból, Erdélyből, valamint Kárpátaljáról érkeztek csapatok. A 
kárpátaljai küldöttséggel volt a település jegyzője és aljegyzője is, akit 
külön fogadott az önkormányzat vezetése. Az elmúlt héten a 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a hivatásos tűzoltó 
parancsnokság kiemelkedően teljesítő személyi állományának 
jutalmazására került sor. A jutalmakat jómagam adtam át, közgyűlési 
egyhangú döntés alapján az idei évben harminchat főt sikerült jutalmazni. 
Gratulálok ezúton is, és további eredményes munkát kívánok. Múlt héten 
egy nagyon szép eseményre került sor, minden alkalomkor, amikor a 
polgármester esküvőt tart, vagy honosít, az önmagában mindegyik nagyon 
szép esemény. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia egy tizenhét 
éves átlövőjét honosítottam az édesapja hozzájárulásával, jelenlétében 
Jovana Jovovicot, aki ünnepélyes keretek között az akadémia vezetői 
jelenlétében tette le az állampolgársági esküjét. És akkor innen 
mondhatom, hogy immár magyar állampolgárként szerezheti a gólokat a 
Kohász javára. Köszönetemet szeretném kifejezni Galambos Dénes 
miniszterelnöki biztos úrnak, aki egyeztetett a Hankook Tire Magyarország 
Kft. ügyvezetésével, és az idei karácsony előtt elmaradt munkavállalói 
bónuszok pótlásában úgymond a kommunikációban segített, és ez 
eredményes is volt. Valamint még az új évi gálát említettem volna, a 
gálakoncertet, melynek fővédnöke voltam, a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvány szervezésében teltházas rendezvényen. Az idei évben nem 
tudtam részt venni az eseményen, de ott szoktam lenni, és Tóth Kálmán 
képviselő úr is mindig ott szokott lenni, így van. Ezúton hívom meg minden 
képviselő-társamat és minden tisztelt dunaújvárosi érdeklődő városlakót a 
Magyar Kultúra Napján a Pro Cultura Intercisae díjak átadására kerül sor a 
Városháza „C” szárnyának a rendezvénytermében jövő héten, kedden 
18,00 órakor a díjazottaknak egy ünnepi műsor keretében Gombos István 
humán alpolgármester úr fogja átadni a díjakat. Köszönöm a figyelmüket. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2019. (I.17.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
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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. 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Rátérünk a második napirendi pontra, a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Beszercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
7/2019. (I.17.) 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-ünk módosítására kerül sor. Felhívom szíves figyelmüket, hogy 
egy határozati javaslat és egy rendelettervezetről külön döntünk. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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DunaújvárosMegyeiJogúVárosKözgyűlésének 
8/2019. (I.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 1. napjától az alábbiak 

szerint határozza meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását: 

 
Sorszám A B 

Funkciószám Tartalmi meghatározás 
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 
3. 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
4. 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 
5. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
6. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
7. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
8. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
9. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
10. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
11. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
12. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 
13. 016030 Állampolgársági ügyek 
14. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
15. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság 

felkészítése 
16. 031030 Közterület rendjének fenntartása 
17. 031060 Bűnmegelőzés 
18. 031070 Baleset-megelőzés 
19. 032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenység 
20. 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
21. 041140 Területfejlesztés igazgatása 
22. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
23. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
24. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
25. 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához 
nyújtható támogatás 

26. 041236 Országos Közfoglalkozatási program 
27. 042180 Állat-egészségügy 
28. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
29. 045120 Út, autópálya építése 
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30. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
31. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
32. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
33. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
34. 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós 

rendszerek 
35. 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 
36. 047120 Piac üzemeltetése 
37. 047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 
38. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
39. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
40. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
41. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek 

válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
42. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
43. 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
44. 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 
45. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
46. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
47. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
48. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
49. 061010 Lakáspolitika igazgatása 
50. 062010 Településfejlesztés igazgatása 
51. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
52. 063010 Vízügy igazgatása 
53. 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás 
54. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 

üzemeltetése 
55. 064010 Közvilágítás 
56. 066010 Zöldterület-kezelés 
57. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
58. 072111 Háziorvosi ellátás 
59. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
60. 072311 Fogorvosi alapellátás 
61. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
62. 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
63. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
64. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 

ellátás 
65. 074052 Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei 
66. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
67. 076010 Egészségügy igazgatása 
68. 076061 Környezet-egészségügyi feladatok 
69. 076062 Település-egészségügyi feladatok 
70. 081010 Sportügyek igazgatása 
71. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 

fejlesztése 
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72. 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és 
támogatása 

73. 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 

74. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
75. 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége 

és támogatása 
76. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
77. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
78. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
79. 082010 Kultúra igazgatása 
80. 082020 Színházak tevékenysége 
81. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
82. 082044 Könyvtári szolgáltatások 
83. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
84. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
85. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése és megóvása 
86. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 
87. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi értékek 

gondozása 
88. 082093 Közművelődés – egész éltre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 
89. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
90. 083020 Könyvkiadás 
91. 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
92. 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
93. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
94. 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal 
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

95. 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
96. 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 
97. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
98. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
99. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 
100. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

101. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
102. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 
103. 098010 Oktatás igazgatása 
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104. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 
feladatai 

105. 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
106. 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
107. 101222 Fogyatékos személyek támogató szolgáltatása 
108. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások 
109. 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
110. 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
111. 102031 Idősek nappali ellátása 
112. 102032 Demens betegek nappali ellátása 
113. 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
114. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet 
vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

115. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődésben történő 
ellátása 

116. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

117. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményben 

118. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
119. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
120. 104043 Család- és gyermekjóléti Központ 
121. 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
122. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
123. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
124. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
125. 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
126. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
127. 107052 Házi segítségnyújtás 
128. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
129. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 
130. 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 

fejlesztés 
131. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen 

határozatot a törzskönyvi adatok módosítása érdekében a Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatósága felé „Változás-bejelentés” kérelmezése céljából 
nyújtsa be. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           aljegyző 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
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Határidő: 2019. január 24. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Ezek után a rendelettervezetről döntünk! Ez minősített többséget igényel 
pont az SZMSZ alapján. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – megalkotta az 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és 
közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. 
(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó:  a jegyző 

 
Cserna Gábor polgármester: 

A következő rendeletünk módosítása, a köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
2/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi 

osztályvezető  
                         Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézmény- 
                         vezetője      
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására kerül sor. Egyúttal felhívnám 
dr. László Borbála osztályvezető asszony figyelmét, hogy tegnap Kásler 
Miklós emberi erőforrás minisztere meghirdetett egy nagyon komoly 
pályázatot az önkormányzatok részére, mégpedig az alapellátás 
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában. Kértem is ma reggel hajnalban, 
mert hajnalban hívtam jegyző asszonyt, hogy vegye föl osztályvezető 
asszonnyal a kapcsolatot, és mindenképpen önkormányzatunk induljon a 
pályázaton. Köszönöm. 
 
Aki támogatja a rendelet módosítását, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
3/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 
18/1994. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

A nem lakás és lakóépületek nem lakás céljáró szolgáló helyiségek 
elidegenítését szabályozó rendelet módosítására kerül sor.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
4/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a 3506 helyrajzi számú ingatlan átminősítésére és az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A 3506-os helyrajzi számú ingatlan átminősítésére és az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosítására kerül sor. 
Figyelmüket felhívnám a határozati javaslat és a rendelettervezetre. 
Először az előbbiről szavazunk. 
 
Aki támogatja, az igen gombot nyomja meg! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
9/2019. (I.17.) határozata 

a 3506. helyrajzi számú ingatlan átminősítéséről az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet 

módosítása kapcsán 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, Dunaújváros belterület 
3506 hrsz. alatt felvett– természetben 2400 Dunaújváros Pentelei Molnár János 
utca 18. szám „felülvizsgálat alatt” található – 515 m² területű „kivett lakóház, udvar” 
megnevezésű ingatlan vonatkozásában az ingatlannyilvántartási eljárásban a  
„kivett lakóház, udvar” megnevezés törlését kezdeményezi és „beépítetlen 
területté” történő átminősítését kérelmezi. 

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

közlésére, továbbá az ingatlan átminősítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelésiosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 

A rendelettervezetről döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
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Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta az 
5/2019. (I.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

Előadó:  Tóth Kálmán képviselő 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tóth Kálmán képviselő úr indítványa előtt szeretném jelezni, bár már 
jeleztem. Vonja vissza a jelentkezését, legyen szíves, képviselő asszony! 
Szeretném jelezni Szabó képviselő úrnak, hogy a csütörtöki nap folyamán 
benyújtott képviselői indítványa a februári közgyűlésre fog bekerülni. Tóth 
Kálmán képviselő úr szeretné-e kiegészíteni szóban az indítványát? 
Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A képviselői 
indítványom, az alapvetően arról szól, hogy a Hétvezér út és a Császár 
lejtő sor, valamint Császár tanyák utcában szeretnék útburkolatot 
készíttetni. De látva a költségvetési rendeletünket és annak az 
alkotásának az anyagait, szeretném úgy változtatni a képviselői 
indítványomat, hogy ebben az évben a 2019. évi költségvetési tervben a 
tervezésre kerüljön sor, ami annyit jelent, hogy a határozati javaslatban és 
polgármesteri határozatjavaslatban is változtatni kellene, az pedig úgy 
szólna az 1.) pontban, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a határozattal megrendeli a Hétvezér út, Császárlejtő sor, valamint 
Császár tanyák utca szilárd útburkolattal történő tervezését a DVG Zrt.-től 
bruttó 5.461.000,- Ft keretösszeg erejéig. És úgyszintén a polgármesteri 
határozat 4.) pontja is változna, ott is nem 101.000.000,- Ft lenne, hanem 
5.461.000,- Ft összeggel vegye figyelembe. Szeretném, ha a képviselő-
társaim ezt megszavaznák, mert azt gondolom, hogyha útjaink meg 
vannak tervezve, akkor bármilyen pályázaton tudunk indulni esetleg, hogy 
ez végre legyen hajtva. Természetesen bízok önökben, hogy sikerült ezt 
megszavazni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Annyit szeretnék pontosítani, ha nem sértem meg képviselő urat, hogy ez 
nem polgármesteri határozat, ez formáját tekintve képviselői indítvány, 
azon belül egy határozati javaslat, közgyűlési határozati javaslat. 
Parancsoljon, frakcióvezető úr!  
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Megragadva az 
alkalmat, hogy Tóth Kálmán képviselő-társam indítványozott egy ilyen 
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úttervezési dolgot, én szeretném, hogyha az osztályok szintén a Kistemető 
utcát is figyelembe vennék, az ugye már évek óta húzódó elhanyagolt 
terület. Én úgy gondolom, hogy ennek a környezetnek ott a szobor körül 
akár egy menekülő útvonalat is rendbe lehetne tetetni. Ez egy tervezés 
erejéig lehetne, ezt is támogatnám, hogyha lehetne. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Jó, de ez most per pillanat a képviselő indítvány nem tartalmazza, tehát 
erről nem fogunk… Világos. Szabó Zsolt képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
támogatom Tóth Kálmán képviselői indítványát, és egyébként szerintem 
nagyon fontos az, ami most szóba került, hogy legyen az 
önkormányzatnak egy terve arról, hogy pontosan mire szeretne pályázni, 
és olyan módon figyeljük a pályázatokat, hogyha tudjuk, hogy szeretnénk 
ide vagy oda utat, akkor keressük a lehetőséget, hogy mi az a pályázat, 
amin el tudunk ahhoz indulni, hogy ez megvalósuljon. Én nagyon 
támogatom ezt az indítványt, és remélem, hogy más területeken is ez a 
tervezési munka majd el fog indulni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Köszönöm szépen. Aki támogatja a képviselői indítványt… Tessék? A 
módosítóról nem kell szavazni, jegyző asszony, meglátásom szerint, 
tekintettel, hogy önmaga módosítja önmaga képviselői indítványát.  
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! Értem a felvetést, de ő 
nyújtja be, tehát mi nem tudjuk az övét módosítani szerintem. Ja, én is 
igennel, bocsánat! Jegyzőkönyvvezetőnek mondanám, hogy én is igennel, 
csak lemaradtam a szavazásról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Cserna Gábor polgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 13 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2019. (I.17.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Hétvezér út, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd 
útburkolattal történő tervezését a DVG Zrt.-től bruttó 5.461.000,- Ft keretösszeg 
erejéig. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel megkötendő vállalkozási szerződés aláírására azzal, hogy a 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítésigazolását követően fizeti 
meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződésben rögzített 
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:  a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. február 28. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
tervezése során 5.461.000,- Ft összegben 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 
 
9. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” 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, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 

A következő napirendi pontunk, Dunaújváros villamos energia beszerzése 
ez évre tárgyú közbeszerzési eljárás. Felhívom szíves figyelmüket, hogy 
elvileg aláírtak egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot az ülés elején. 
Ennek tudatában járjanak el! A határozati javaslatról szavazunk. 
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Előbb a I.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, 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 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2019. (I.17.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2018. (XI.15.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében 
történőközbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy a CYEB 
Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 
Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) 
bekezdése alapján megfelelő. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy azNKM 
Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged Klauzál Tér 9.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. 
§ (2) bekezdése alapján megfelelő. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 
Budapest Szentendrei Út 207-209.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése 
alapján megfelelő. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az E.ON 
Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci Út 
17.)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. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy az ELMŰ-
ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest 
Váci út 72-74.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő. 
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az 1. rész - közvilágítás - tekintetében megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 

eljárás 1. részére - közvilágítás – vonatkozóan, a benyújtott ajánlatok alapján az 
E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, 
Váci út 17.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 17,47 ,- Ft/kWh 
+ Áfa. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 

a 8.) pontban szereplőkötelezettségvállalásra a fedezetet nettó 26.205.000,- Ft 
összegben a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletében biztosítani fogja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                   a közbeszerzési referensek 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a szerződés aláírására 2019. január 31. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

II. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserni 
Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2019. (I.17.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2018. (XI.15.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében 
történőközbeszerzési eljárás lefolytatását.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően a 2. részvonatkozásában - Önkormányzati ingatlanok energia-ellátása 
– megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelen, figyelemmel a Kbt. 
75. § (2) bekezdés b) pontjára, miszerint a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
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összege (2.750.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel (3.283.500,- Ft). 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a közbeszerzési referensek 
 
Cserna Gábor polgármester: 

És a III.-as! Elnézést kérek!  
 
10. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási 

helyek villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                   a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 

A következő a Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos 
energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, 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 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/2019. (I.17.) határozata 

a „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási 
helyek villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat 
megtételére mindkét rész vonatkozásában a jelen határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 
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a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 
  Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 
  e-mail: info@mvmp.hu 

 
b) Név: E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. 
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com 

 
c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy 

az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás 
fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019.-2021. 
évi költségvetéseiben összesen 5.800.000,- Ft +ÁFA összegben biztosítja.  
 

3. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a 2019.-2021. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  
 
Felelős:   - a költségvetés tervezéséért: 

                      a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a 2019., 2020., 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
1. pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről 
gondoskodjon.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közbeszerzési referensek  
Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. január 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
11. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című 

projekthez kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. részére 
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 
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Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

Javaslat a TOP ilyen meg ilyen kódszámú helyi identitás és kohézió 
erősítése című projekthez kapcsolódó előleg biztosításáról. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2019. (I.17.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez          

kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. részére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést 
kössön a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése”címmel a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága, mint támogató képviseltében eljáró Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatóságával, mint közreműködő szervezettel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. részére a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió 
erősítése”címmel induló projekt projektmenedzser bérköltségei 
vonatkozásában legfeljebb 3 millió Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetés 5. 
mell.23. Pályázatok kiadásai sor terhére.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
tervadatai alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                   a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a költségvetés tervezéséért: 
        a jegyző 
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
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        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés elfogadásának időpontja 

 
12. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék 

elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi 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: 

Fabó Éva uszoda belső medencékhez kapcsolódó fenék elszívás és oldal 
befúvás csővezetékének cseréje. Olvassa egy történelem tanár a műszaki 
szöveget. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Így 
közgazdászként én sem a műszaki tartalmához szeretnék hozzászólni, 
hanem ilyen… 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Képviselő úr közgazdász? 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 

Igen. És. Hanem az egyik koncepcionálisan lenne az a kérdésem, hogy 
egyszer ugye már én úgy tudom, hogy döntött a városvezetés arról, hogy 
akkor elindul ez a beruházás, és akkor miért van arra szükség, hogy erről 
elemenként is szavazzunk. Hogy ez egy egyébként be nem tervezett extra 
feladat, vagy pedig várható az, hogy minden új lépcsőről majd külön kell 
szavaznunk? Köszönöm, 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Köszönöm. Megkérem Markóth Béla osztályvezető urat válaszadásra! 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az uszoda felújítása során 
maga a belső medence, uszoda van felújítva, annak a gépészeti 
berendezéseit nem tartalmazta sem a költségvetés, sem a tervezés, sem 
a kivitelezésnek a része. Ezt a vezetékek maradók lettek volna ebben a 
projektben, de amikor ugye a bontás megtörtént, akkor derült ki, hogy 
ezek olyan korróziós károkat szenvedtek, hogy ki kell cserélni ahhoz, hogy 
a medence vízzáróságát biztosítani tudjuk. Így ezt a DVG Zrt.-vel 
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beáraztattuk, és kérném a támogatásukat, hogy ezt csináljuk, hogy 
haladjunk az uszodának a további munkálataival. Ez akadályozza jelen 
pillanatban a medence burkolását. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Tiszta sor. Köszönöm a választ. Elfogadja képviselő úr a választ? 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, 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 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2019. (I.17.) határozata 

a Fabó Éva Sportuszoda  belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és 
oldal befúvás csővezetékek cseréjére 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Fabó Éva 

Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás 
csővezetékek cseréjével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg nettó 14.475.634.- Ft + Áfa, bruttó 
18.384.055.- Ft összegben. 

 
2.) Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét a - későbbiekben 

elfogadásra kerülő - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló  rendelet (továbbiakban: 
költségvetési rendelet) 7/b melléklet  „Sportcélok és feladatok” cím alatt„ a Fabó 
Éva Sportuszoda medence fúvókák cseréje”  elnevezésű  soron 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 31. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
előkészítése  során vegye figyelembe. 
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Felelős:   - a költségvetési rendelet előkészítésért: 
                a jegyző 
             - a költségvetési rendelet előkészítésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
  

13. Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira 
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: 

Javaslat a dunaújvárosi agóra, tehát a piac tetőszerkezetének felújítási 
munkálataira. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

16/2019. (I.17.) határozata 
Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén található Piac tetőszerkezetének 
felújítási munkálatainak kivitelezését bruttó 3.881.184,-Ft. összegben. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 7.b melléklet 6. Piac, vásári 
tevékenység alcím alatt „Piac tetőszerkezetének felújítási munkálatai” 
elnevezésű új soron biztosít fedezetet. 

 
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 tetőszerkezetének 
felújítási munkálatainak kivitelezésére irányuló vállalkozási szerződés aláírására, 
továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
             a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. január 30. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően 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: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

14. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai alapító okiratának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 

Szociális otthon alapító okirat módosítása. Üdvözlöm Bölcskei Anna 
igazgató asszonyt!  
 
Aki támogatja, kérem, igennel véleményezze a napirendet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

17/2019. (I.17.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 347/2017. (V.18.) határozattal 
elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
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„Okirat száma: 657-3/2019. 
Módosító okirat 

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal 
2017. május 18. napján kiadott, 12790-4/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2019. (I.17.) határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
5 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
6 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
7 102031 Idősek nappali ellátása 
8 102032 Demens betegek nappali ellátása 
9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
10 107052 Házi segítségnyújtás 
11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” 

 
Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 
1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú 
mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. február 1. 

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

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. január 25. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
15. Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére 

Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke              
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezése. Gyenes 
Józsefné igazgató asszony a meghívott vendégünk. Tisztelettel 
köszöntöm! 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
18/2019. (I.17.) határozata 

 Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Palotás József 
Gyermekek című szobrát a Dunaújvárosi Óvoda Pajtás u. 2. udvaráról az intézmény 
I. emeleti folyosójáról az Óvoda Lilla köz 1. alatti épületébe kell áthelyezni, a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. előterjesztéshez csatolt 
szakvéleményében leírtak szerint. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
         a polgármester 
       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
         a határozat végrehajtásáért: a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 31. 
       - a határozat végrehajtására: 2019. május 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített 

dokumentumok állományból való törlésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár intézményvezetője  
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Cserna Gábor polgármester: 

A József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérítet 
dokumentumok állományból való törlése. Mondjuk, véleményem szerint, 
bár ez SZMSZ kérdése, ilyen típusú napirend bőven mehetne csak 
bizottsági ülésekre a napirend súlyát vagy súlytalanságát tekintve. 
  
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2019. (I.17.) határozata 
 a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített 

dokumentumok állományból való törléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a József Attila 
Könyvtár töröljön a könyvtár állományából 20 db elveszett dokumentumot, amelyek a 
határozat mellékletét képező, 3/2018 Törlési Jegyzéken szerepelnek, és amelyeknek 
árát a kölcsönvevők pénzben már megtérítették. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
         a polgármester 
       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
         a határozat végrehajtásáért: a József Attila Könyvtár vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 31. 
       - a határozat végrehajtására: 2019. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

Üdvözlöm Tóth Éva igazgató asszonyt! 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata területén 

működő fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében fogászati 
kezelőegység vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet 
biztosítására 
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 
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Cserna Gábor polgármester: 

Alapellátás minőségének javítása érdekében kezelőegység vásárlásához 
történő hozzájárulás minősített többséggel. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
20/2019. (I.17.) határozata 

DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének 
javítása érdekében fogászati kezelőegység vásárlásához történő 

hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DMJV Önkormányzata területén 

működő fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében 1 db fogászati 
kezelőegység vásárlásához és telepítéséhez a 2019. költségvetési évben 6 millió 
forint fedezetet biztosít. 

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

a beszerzés és telepítés érdekében – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati rendeletek és szabályzatok 
előírásainak figyelembe vételével – a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

meghatározott kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért, szerződés aláírásáért:  
                   polgármester 
                 - a költségvetés előkészítéséért:  
                    jegyző 
                 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésre:  
                   költségvetési pénzügyi osztályvezető 
Határidő: - a fedezet biztosítására:  

                       a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja  
                     - a beszerzésre, telepítésre: 2019. június 25. 
 
18. Javaslat a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 

9. szám alatti „Adománykuckó” helyiségre kötött bérleti szerződés 
meghosszabbítására 
Előadó:  gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 

Az „Adománykuckó” helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítása 
a Váci Mihály utcában. A képviselő-társaim kaptak egy új határozati 
javaslatot és egy bérleti szerződéstervezetet. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
21/2019. (I.17.) határozata  

a Carissa Sportegyesülettel, a 2400 Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti 
„Adománykuckó” helyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező 2400 Dunaújvárosi, Váci Mihály u. 9. 
szám alatt található, dunaújvárosi 451/31/B/83 hrsz.-ú, 78 m2 nagyságú helyiséget 
a Carissa Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) (2400 Dunaújváros, 
Derkovits u. 2. III./2.) béreli 1000,-Ft/hó bérleti díjért. A Sportegyesület a hivatkozott 
helyiségben szociális szolgáltatást, társadalmi és közösségi tevékenységet végez. 
Az ingatlan fenntartásának rezsi költségeit az önkormányzat átvállalja az 
Sportegyesülettől és megfizeti a szolgáltatók részére. 

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

hivatkozott bérleti szerződés lejárati idejét 2019. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, változatlan bérleti díj alkalmazása mellett azzal, hogy a 
Sportegyesület 12 havi bérleti díjat egyösszegben, azaz bruttó 12.000,-Ft-ot tárgyév 
június 30. napjáig számla ellenében köteles megfizetni az önkormányzat részére.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bérleti díj 

összege, azaz 110.500,-Ft/hó támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás 
összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata zárszámadásában és 
illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott 
tartalmával egyetemben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező módosított bérleti szerződés aláírására.  
 

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

                     - a bérleti szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                       követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19. Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti 

időszakra – a Búvársuli Sportegyesület támogatására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke   
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gurisatti Róbert, a Búvársuli Sportegyesület elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

A Búvársuli Sportegyesület támogatására térünk át. Ezt indokolja ugye az 
uszoda felújítása. Tehát ez arra az időszakra vonatkozik. 
 
Aki támogatja, ennek megfelelően szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros MegyeiJogúVárosKözgyűlésének 
22/2019. (I.17.)határozata 

a Búvársuli Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Fabó Éva Sportuszoda 
felújításának ideje alatt – a Búvársuli Sportegyesület úszó szakosztálya részére 
ingyenes belépést és pályahasználatot biztosít az edzések megtartására a 
Dunaújvárosi Élményfürdőbe. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Búvársuli Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Móricz Zs. u. 10/c.) részére 2019. január 01. napjától 2019. július 31. 
napjáig bruttó 2.401.560,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-négyszázegyezer-
ötszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi 
Élményfürdőn kívüli, különösen az Iváncsai Tanuszodában tartandó edzések 
miatti indokolt többletköltségek finanszírozására (pályabérlés, utazási költségek 
stb.) a 2019. évi költségvetés terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaferr Sportegyesülettel a céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
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értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A 
polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is 
magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

  - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                      a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                      felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                      eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott 
meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály 
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                  számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezésekor 2.401.560,- Ft összegben 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20. Javaslat kártérítés megfizetésére az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 

részére 
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. vezér- 

                    igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 

Kártérítés megfizetése az Uniszol Zrt. részére. Aki támogatja, kérem… 
Elnézést kérek! Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ketté 
szeretném választani itt, ennél a napirendi pontnál, először egy kérdésem 
lenne. Ugyan itt egy háromhavi számláról van szó, ami az elején volt, 
szeretném megkérdezni, hogy ez egy negyedéves számla volt, avagy 
három darab egy hónapos számla, és ezután szeretnék még kiegészíteni 
a mondanivalómat. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Jó. Megkérném osztályvezető asszony a válaszadásra! Semmit nem lehet 
érteni, osztályvezető asszony! 
 

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető: 
 
Három darab egy hónapos számla, és kizárólag az Áfa-tartalom. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Képviselő úr!  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Akkor lenne egy módosító javaslatom. Mégpedig az, 
hogy harmadoljuk el ezt az összeget, hiszem már az első hónap után 
lehetett volna látni, hogy itt az önkormányzat volt, és nem pedig a Hunép 
Uniszol megnevezve, azaz ők is jelezhették volna előbb, így nem tartom 
jogosnak a teljes kártérítési igényt, maximum az egyharmadát. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Nevesítse konkrétan akkor, hogy mi szerepeljen a határozati javaslat első 
pontjában vagy második pontjában! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Se közgazdász, se nem tudom, mi vagyok, tehát egyharmadát szeretném 
itt ennek az ötmillió akárhány forintnak, azt, hogy maximum annyi legyen a 
kártérítés összege, hiszen… 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Kérdezem, hogy akkor mennyi, képviselő úr. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Akkor valaki, hogyha kiszámolja nekem, akkor 
azt megköszönöm. Nagyon jó tudjuk, hogy mennyi az egy hónap, de talán 
polgármester úr már bizonyára látja is ott a megjelenni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Csak ha a közgyűlés támogatná, akkor így kell bejönnie. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Hát, háromhavi van megnevezve, én jelzem, hogy az egyhavi kártérítést 
szeretném. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Akkor elfogadja a módosító indítványt, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Izsák Máté), tartózkodott 8 fő (Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2019. (I.17.)határozata  
Barta Endre módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Barta Endre 
képviselőazon módosító indítványát, mely szerint az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére a határozati javaslatban meghatározott 
kártérítési összeg egyharmada kerüljön kifizetésre. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

A közgyűlés nem támogatta a módosító indítványt. 
 
Akkor ezek után az eredeti határozati javaslatról döntünk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Barta Endre), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
24/2019. (I.17.)határozata  

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére kártérítés megfizetéséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 
Élményfürdő-komplexum üzemeltetése megkezdésekor a közüzemi számlák a 
szolgáltatási-koncessziós szerződésben rögzítettektől eltérően - várható kötbér 
fizetési kötelezettség miatt  - nem kerültek átírásra az Élményfürdő üzemeltetője, 
az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy i. 17-19.) 
nevére, ezáltal az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2018. június, július és 
augusztus havi számláin vevőként az Önkormányzat és fizetőként az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. szerepel, mely számla alapján a társaság nem 
jogosult az Áfa visszaigénylésére és a nettó összeg költségként történő 
elszámolására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt. kártérítési igényét elfogadja és az 1. pontban 
hivatkozott számlák áfa tartalmát, mindösszesen 5.741.595,-Ft-ot kártérítés 
jogcímen számla ellenében, külön megállapodás nélkül, jelen határozat alapján 
megfizet a társaság részére.  

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 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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21. Javaslat az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására – Kavics-Ker Kft. 
területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő 
feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. “q” alrészlete) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetői 

 
Cserna Gábor polgármester: 

Kavics-Ker. Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi 
számon történő feltüntetése. Szántó Ákos igazgató urat üdvözlöm a 
közgyűlés ülésén. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2019. (I.17.) határozata 
az 543/2018. (X.18.) határozat módosítására - Kavics-Ker Kft. területbérleti 
szerződése által bérelt terület külön helyrajzi számon történő feltüntetése 

(dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 543/2018. (X.18.) határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, dunaújvárosi 372/19 hrsz.-ú 
ingatlan megosztásra kerüljön a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz 
szerint, dunaújvárosi 372/20 hrsz.-ú, mindösszesen 107 ha 8.313 m2 nagyságú, 
dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, mindösszesen 1 ha 6.910 m2 nagyságú és a 
dunaújvárosi 372/22 hrsz.-ú, mindösszesen 1.699 m2 nagyságú területekre, azzal, 
hogy a telekalakítással kapcsolatos költségek a Kavics-Ker Kft.-t terhelik és a 
telekalakítási eljárás végrehajtása is a gazdasági társaság kötelessége, egyben 
felkéri a polgármestert határozat közlésére és a jelen határozat mellékleteként csatolt 
záradékolt változási vázrajz és a telekalakításhoz szükséges egyéb dokumentumok 
aláírására.” 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
22. Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz 

kapcsolódó eszközök, valamint a humán erőforrás DVG Zrt.-be történő 
átcsoportosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az INNOPARK Nkft. ügyvezetője 

                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 

Az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, az ehhez kapcsolódó 
eszközök, valamint a humán erőforrás DVG-be történő átcsoportosítása 
című napirend. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/2019. (I.17.) határozata 

az INNOPARK Nonprofit Kft. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, 
valamint a humán erőforrás DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-be történő 

átcsoportosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az érintett gazdasági 

társaságok kizárólagos tulajdonosa úgy határoz, hogy az INNOPARK Nkft. által 
ellátott feladatok közül a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 2019. 
április 1-jei hatállyal kerülnek átadásra az alábbi feladatok: 
a.) az INNOPARK Nkft. 8/10 eszmei hányadú tulajdonát képező Dunaújváros, 
2976/8/A hrsz. alatt felvett „Inkubátorház” megnevezésű ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése; 
b.) az 1.a.) pontban hivatkozott ingatlan 2/10 eszmei hányadú, önkormányzati 
tulajdonrész  bérbeadása, üzemeltetése, ezt meghaladóan az önkormányzat 
tulajdonban álló egyéb ingatlanok, földterületek bérbeadása, üzemeltetése; 
c).zöldterület gazdálkodás feladatok; 
d.) önkormányzati forrásból biztosított munkahelyteremtő beruházásokra 
vonatkozó pályázatok lebonyolítása. 
 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a feladatátadó INNOPARK 
Nkft.-t és a feladatátvállaló DVG Zrt.-t, hogy az 1.) pontban meghatározott 
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feladatok átadás-átvételéről 2019. január 31-ig, 2019. április 1-jei hatállyal 
kössék meg az általuk előkészített szerződést, különösen az alábbi tartalommal: 
- a szerződés mellékletét képezze az  átadott feladatok ellátásához szükséges 
ingóságleltár, az ingatlanok átvételére vonatkozó jegyzőkönyv, a közüzemi 
mérőórák állásait tartalmazóan, mely közüzemi szolgáltatások díját a DVG Zrt. 
viseli; 
-  az INNOPARKNkft. által kötött bérleti szerződések átadásra kerülnek a feladat 
átadás-átvételi szerződés megkötésekor az annak mellékletét képező összesítő 
jegyzék szerint, melyeket a DVG Zrt. a bérbeadó személyében történő változás 
miatt a bérleti díj fizetésére vonatkozóan, és esetlegesen a bérleti díj 
aktualizálása vonatkozásában a bérlőkkel megköt, módosít, rendelkezik arról, 
hogy a 2019. március 31-ét követően az INNOPARKNkft. számlájára utalt, az 
átadott feladatok ellátásából származó bevételt, bérleti díjat az INNOPARKNkft. 8 
napon belül a  DVG Zrt. számlájára átutalja, a DVG Zrt. valamennyi szerződött 
partnert értesítés a szerződés átruházás tényéről; 
- a feladat átadás-átvételi szerződésen alapuló feladatátvétel időpontjában – a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezetének 36-41.§-ában 
szabályozott „a munkáltató személyében bekövetkező változások” rendelkezései 
alapján  – azINNOPARK Nkft.-től átkerül a DVG Zrt. állományába 2019. április 1-
től 1 fő operátor menedzser, 1 fő műszaki referens és 1 fő technikai személyzet 
(takarítónő). 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a feladatátadó INNOPARK 

Nkft.-t és a feladatátvállaló DVG Zrt.-t, hogy az INNOPARK Nkft.  1.a) pontban 
hivatkozott, saját tulajdonú ingatlan, és ingóságok, tárgyi eszközök DVG Zrt. 
részére történő bérbeadására és üzemeltetésére vonatkozó szerződést kösse 
meg, azzal, hogy évi bruttó 4.000.000-Ft, azaz négymillió forint megfizetésére 
köteles  a DVG Zrt. az INNOPARK Nkft. -nek. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés(ek) megkötésére: 2019. január 31-ig 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az INNOPARK Nkft. Alapító Okiratát 

az alábbiak szerint módosítja: 
-  V. pontot és 
- VIII. pontjában a “Mellékszolgáltatások: DMJV Önkormányzata a dunaújvárosi 
2976 hrsz.-ú 4 448 m2 területű, valamint a 3 331 hrsz.-ú 9 995 m2 területű 
ingatlanok ingyenes használati jogát a társaság fennállásának időtartamára 
biztosítja a társaság részére. A mellékszolgáltatást nem, vagy a nem megfelelő 
módon teljesítő tagok kötbér fizetésére kötelezettek.” részt törli. A közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a jelen pont szerinti alapító okirat módosítás 
aláírására. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az INNOPARK Nkft. jogelődje és az 

önkormányzat között 2000. szeptember 5-én létrejött megállapodás INNOPARK 



 

 

 

48 

 

Nonprofit Kft. által előkészített közös megegyezéssel, 2019. március 31-i hatállyal 
történő megszüntetéséről határoz, melynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert és utasítja az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az alapító okirat módosítására, szerződés megszüntetésére 2019. 
                január 31-ig 

 
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az INNOPARK Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz fűződő speciális 
szabályokat rögzítő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegyék meg azzal, hogy a hivatkozott 
jogszabály rendelkezései alapján az „operátor menedzser”, a „műszaki referens” 
és a „takarítónő” munkakört ellátó munkavállaló 2019. április 1. napjával, a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-hez történő átvételére kerüljön sor. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 31. 

 
7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az INNOPARK Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy1 fő program menedzser foglalkoztatási jogviszonya 
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére 2019. január 31-ig. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
             az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetéséhez szükséges 
                intézkedések megtételére 2019. január 31-ig 

 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) 

ügyvezetője lemondása miatt új ügyvezető megválasztására, valamint az 
önkormányzat és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés 
módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Javaslat a DSZSZ Kft. új ügyvezetőjének megválasztására, valamint a tagi 
kölcsönszerződés módosítására. Ki az a Gilicze József úr? Merthogy én 
nem ismerem. Őróla mit lehet tudni, osztályvezető úr?  
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Gilicze József úr 
biztosításokkal foglalkozó ember, akit a felszámolás idejére kíván 
megjelölni a DSZSZ vezetésére, ügyvezetésére a hivatal. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A hivatal? Hogy kerül ide a hivatal? Önkormányzat. 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Az önkormányzat.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt 
gondolom, hogy itt azért a különböző dunaújvárosi helyi cégek és politikai 
együttállásoknak köszönhetően egy nagyon nehéz helyzetbe került ugye a 
szennyvíztisztítót üzemeltető kft-je a városnak, és ezt át is adták önök egy 
másik cégnek. Ebben kisebbségi tulajdonosi joggal rendelkezünk. Én 
ezzel anno nem értettem egyet, ugyanakkor ebben a helyzetben, ami van, 
azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki lesz az, aki majd a 
felszámoláson végigviszi ezt a céget.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jobbulást kívánok! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Elnézést! Köszönöm szépen. Ki lesz az, aki a felszámoláson végigviszi ezt 
a céget, hiszen ennek a legátláthatóbbnak, legkorrektebbnek, és 
ugyanakkor leginkább az önkormányzat érdekeit szem előtt tartónak kell 
lennie. Ezért én azt kérem, hogy nyugtassanak meg, hogy egy ilyen 
embert fognak kinevezni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester úr szerintem máris megnyugtatja önt. Tessék! 
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Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én nem tudom önt 
megnyugtatni, mert szerintem bármit mondunk, ön nem nyugszik meg. 
Hát, úgyis találnak benne hibát. De komolyra fordítva a szót. Tehát amit 
mondott képviselő úr, tegyék egy kicsit rendbe. Nem adtuk át az 
üzemeltetését. A hátunk mögött kötött a volt ügyvezető egy szerződést, 
amiből jelenleg a volt ügyvezetőnek bírósági büntetőpere van károkozás 
címén az önkormányzatnak. Tehát ezt tisztázzuk le. Nem adtuk át, hátunk 
mögött kötöttek egy szerződést, amit nem lehetett volna megkötni, amihez 
nem járultunk hozzá, nem járultak önök hozzá. Illetve 2017. október 20-án 
vagy 21-én a Magyar Közmű és Energiahivatal visszavonta a 
szennyvíztisztítónak a működését a jelenlegi jogszabályok miatt. Ezért 
kijelölte a DVCSH-t, és amennyiben a felszámolás még nem indult meg, 
de várható az APEH részéről hamarosan a felszámolás, ki kell neveznünk 
egy ügyvezetőt. Olyan ügyvezetőt, ez az ügyvezető, lehet, hogy nem 
dolgozott ezen a területen, de egy olyan ügyvezetőt kell kinevezni, most 
ez lehet, hogy majd ezért megfeddnek, aki a mi emberünk. Ugyanis mi 
személyesen fogjuk kérni a felszámolást kezdeményező adóhivataltól, 
hogy ez kiemelten állami felszámolás legyen. És amennyiben ez kiemelten 
állami felszámolás, akkor az állam azért jobban oda fog figyelni a 
vagyonára. És nekünk egy olyan ember kellett, akiben megbízunk. Ugye a 
DVG Zrt.-től már nem lehetett jobban terhelni az elnök-vezérigazgató urat, 
a helyetteseit sem, és ezt az embert találtuk, és ez az ember elvállalta ezt 
a munkát. Biztos lesz neki nagyon sok munkája, ide-oda kell neki menni, 
de ő ezt elvállalta. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki a I. határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

27/2019. (I.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) ügyvezetője 

megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Lángi Gábor, a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) vezető tisztségviselőjének a lemondását 2018. 
január 25. napjától elfogadja és 2019. január 26. napjától a társaság elleni 
felszámolási eljárás jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb 2020. március 31. 
napjáig Gilicze Józsefet választja meg a társaság új ügyvezetőjének, bruttó 
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100.000.- Ft megbízási díj mellett. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére. 

 
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 megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                      számított 15 napon belül 

            - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                         15 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
II. határozati javaslat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
28/2019. (I.17.) határozata 

az önkormányzat és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DSZSZ Kft. között 2019. január 7. napján 
létrejött tagi kölcsönszerződés 2. és 5. pontját a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosításban foglaltak szerint módosítja. 

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

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 

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

                     - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                       15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a jegyző 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Huszonnegyedik napirend, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala tavalyi évi munkájáról szóló beszámoló. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Engedjék meg nekem, hogy ezen a fórumon is megköszönjem a hivatal 
minden dolgozójának és az önkormányzat minden cégénél dolgozó 
munkavállalónak az egész éves kemény munkáját. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Egyetértek az ön által elmondottakkal. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
29/2019. (I.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének beszámolóját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről a határozat mellékletét képező   
beszámoló szerint. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési 
megállapodás 3. módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Miskolczi László, a DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
 elnöke 

                     Modrzejewska Ewa, a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
                     elnöke 
                     Hosszú János, a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                     Mudra József, a DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                     Benkovics Nóra, a DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
 elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

Helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodás módosítására kerül sor.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Besztercei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/2019. (I.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési           

megállapodás 3. módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2015. február 2-
án létrejött együttműködési megállapodás 3. módosításához hozzájárul. 

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

határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 3. módosítását az 
Önkormányzat nevében írja alá, egyben felkéri a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2019. január 25. 
                      - a megállapodás aláírására: 2019. január 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26.  Javaslat a Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
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: 
 

No, a kormány egyik utolsó, múlt évi ülésén döntött arról, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát pár millió forint híján 
közel egymilliárd forintos támogatásban részesíti, mégpedig a Vasmű út 
belvárosi szakaszának teljes felújításával összefüggésben. Ennek a 
felújítási terve került jelenleg elénk. Ezt tartalmazza a nyílt ülésen fölvett 
sürgősségi indítvány három pontja, a határozati javaslat három pontja.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2019. (I.17.) határozata 
Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 
20.320.000,-Ft összegű árajánlatát útfelújítás tervének elkészítéséreaVasmű 
útbelvárosiszakasza vonatkozásában és felhatalmazza a polgármestert, hogy 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 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2019. február 1. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út részleges felújításának 

tervezéséhez szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati  rendelet 5. melléklet/ TOP- előkészítő, 
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megalapozó tevékenységek/ dologi előirányzat sorából történő átcsoportosítás 
útján biztosítja, új soron bruttó 20.320.000,- Ft összegben. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetésében 
szerepeltesse, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
                   a szerződés aláírásával egy időben 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szeretném tisztelt képviselő-társaimat meghívni, polgármesteri évértékelőt 
tartok jövő csütörtökön a Bartók Kamaraszínházban délután fél 3-kor, a 
meghívókat valamennyi képviselő-társam megkapta vagy megkapja a 
következő napokban. Köszönöm szíves együttműködésüket, és az ülés 
vezetését átadom Gombos alpolgármester úrnak. És 5 perc szünetet 
rendelek el. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:38 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Szünet 
 
Szünet után: 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társaim! Folytatjuk munkánkat. És akkor kérem az önök 
jelentkezését a tekintetben, hogy milyen igényeik vannak az adott 
területeken, körzetekben. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Fogadóórát tartottam, és egy problémát jeleztek felém. A Tóth Árpád utca 
és a Bem utca sarkához szeretnék egy visszapillantó tükröt kérni, mert 
amikor jövünk föl a Tóth Árpád utcáról, akkor nem lehet belátni a kanyart. 
Már múltkor is majdnem volt egy baleset. És nem szabad engedni, hogy 
ez megismétlődne. Ugyanúgy, mint ahogy az Arany János utcába is került 
egy visszapillantó tükör, nagy segítségünkre volt, mert be lehet látni a 
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kanyarokat. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi Konrád képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Alpolgármester Úr! Kaptam egy levelet az egyik lakótól, aki a Városháza 
tér közelében lakik, itt az Október 23. téren. Mivel közvetlenül a bíróság 
épülete mellett volt kijelölve az úgymond ilyen tűzijátékra kijelölt hely, és 
közvetlenül az ő lépcsőháza mellett, az volt a tiszteletteljes kérése, 
hogyha és amennyiben lehet, legközelebb már máshova próbáljuk meg 
ezt áthelyezni. Olyan helyen, ahol nem közvetlenül lépcsőház mellett 
található, és ezúton kérném a Tourinformnak a vezetőit, ők voltak a 
rendezvénynek a szervezői, hogy legközelebb próbálják meg máshova 
áthelyezni ezt a kijelölt helyszínt a lakók nyugalma érdekében. Köszönöm 
szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Azt gondolom, hogy minden évben a szilveszter éjszakája és az újév 
napja az egy különleges alkalom, ugyanakkor ez különleges alkalom 
mindazoknak is, akik kisgyereket nevelnek, akiknek vagy kutyájuk van, 
akik háziállatot tartanak. És láthatjuk, hogy a sok petárdázás és tűzijáték, 
az bizony sokaknak nem örömet okoz, sokaknak nem szebbé teszi ezeket 
a napokat, hanem megnehezíti az ő mindennapjaikat. Megnehezíti azt, 
hogy a kisgyerek aludni tudjon, megnehezíti azt, hogy egy kutya milyen, 
hogyan reagál ezekre az eseményekre. Ezért én azt szeretném 
megkérdezni elsősorban jegyző asszonytól, hogy az önkormányzat 
gondolkodott-e azon, hogy valamilyen saját hatáskörben hozott döntéssel 
olyan módon szabályozza Dunaújvárosban a különböző pirotechnikai 
eszközök felhasználását, hogy az az egyébként a pirotechnikai 
eszközöket nem használó dunaújvárosi polgárok életét még kevésbé 
nehezítse meg ezeken a napokon. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Jegyző asszony igyekszik választ adni. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! 
Sajnos az önkormányzatnak erre nincsen lehetősége. Tehát szigorúbb 
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szabályokat, mint amit az országos magasabb szintű jogszabály, tehát 
törvény vagy kormányrendelet, ágazati, miniszteri rendelet meghatároz, 
nem hozhatunk. Köszönöm szépen. És ez sajnos ugye le van 
szabályozva, hogy hol és mikor, és azon az egy napon. Esetleg 
bírságolásra van lehetőség, ugye aki ezt nem tarja be. De azon az egy 
napon, amikor erre lehetőség van törvény szerint, ezt nem lehet 
szigorúbban. Hát, a zajrendelet egy teljesen más kérdéskör, de azt 
gondolom, hogy ez normál esetben nem kivitelezhető, hiszen zajszintet 
kellene mérnünk. Tehát hogyha van egy bejelentés hasonló problémával, 
arra fel tudunk készülni, vagy egy azonnali intézkedéssel meg tudjuk 
oldani, de gondolom, ön is belátja, hogy ez fizikailag kivitelezhetetlen 
ebben a helyzetben, hogy mi bárhol is zajszintet. Természetesen zavaró 
hatású zajszintről van szó, amit nem okvetlen kell mérni. És ezt most már 
jogszabály szerint az ellenőrök a saját emberi füllel is megállapítható, 
zavaró hatásként szankcionálhatnak, de ebben a helyzetben ezt nem 
lehet kivitelezni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Remélem, a válasz kielégítette. 
Köszönjük. Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is 
üdvözlöm önt újra a körünkben mind a magam, és mind a frakció nevében, 
és további jó erőt, egészséget kívánok az év folyamára, hogy minél 
hatásosabban, hathatósabban tudjon dolgozni velünk, elsősorban ez. 
Második, invitálni szeretném Dunaújváros lakosságát január 26-án 
rendezendő kolbászfesztiválunkra, amelyet színes programmal várunk, 
illetve meghívtuk a környező települések disznóvágóit, kolbászkészítőit, 
melyben elfogadták meghívásunkat Mezőfalva, Perkáta, Előszállás, 
Daruszentmiklós jelezte, hogy valószínűleg, hogy Kulcs, Rácalmás és 
Kisapostag is eljön. Ezzel is úgy gondolom, hogy színessé és ízletesebbé 
tudjuk tenni ezt a programot. Úgyhogy amennyiben jó idő lesz, gondolom, 
nagyon jó szórakoztató műsor lesz, a távlatiakban azért mondok előre, 
mert szeretnék, tegnap volt egy egyeztetés, és felkértük az ottani 
önkormányzatok vezetőit, hogy mivel ők is valamilyen színes programmal 
készüljenek, hogy az ottani életről is tudjunk a kulturális életükből valamit. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Annyi kérdés lenne, a helyszínt, ha megjelölné. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm szépen. A Városháza téren lesz természetesen. Nagy sátor 
lesz kirakva. Legkésőbb este 10 óráig lesz a műsor. Tulajdonképpen 
délben kezdődik, 3 órakor van a, maga a sütés 1 órakor kezdődik, fél 3-kor 
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van eredményhirdetés, utána programok, de mivel, hogy az idő tehát nem 
engedi, hogy sokáig utána legyenek a Városháza teret még este el fogják 
bontani, úgyhogy azért mondom, hogy sok dajdajozás nem lesz. Tehát 
ameddig a zenés műsor tart, addig fog tartani a fesztivál is. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót ismét. Alpolgármester Úr! Röviden még egy fontos téma, 
ami valóban mostanában többször előjött, méghozzá a szemét kérdés. Az 
én körzetemben, többek között az egyik helyszínen, a Martinovics utca 2. 
mögött az új Spar közelében található egy szelektív gyűjtő. Meglehetősen 
szemetes volt a környéke. Szerencsére a Dunanettel és a hivatallal 
együttműködve rövid idő alatt sikerült megoldani azt, hogy takarítva legyen 
a környéke. Nyilván ennek első feltétele volt az, hogy a Dunanett ürítse ki 
először a szelektív gyűjtőket, amelynek volt egy olyan akadálya, hogy 
valamilyen gépkocsi hiba miatt nem tudták ezt időben megtenni, de utána, 
amint lehetett a takarítást egyből elindítottuk, és megoldottuk. A mostani 
kérésem pedig az lenne, egyrészt köszönet a Dunanettnek és a hivatalnak 
az együttműködésért, a mostani kérésem pedig az lenne, hogy tele van a 
műanyag, illetve a papírkonténer, hogy amint lehetséges, ezt a Dunanett 
ismét ürítse. Ugyanis nyilvánvalóan újra fog termelődni a szemét, hogyha 
nincs ürítve. Úgyhogy ezt kérném, és köszönöm szépen előre is. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Az az igazság, a szelektív 
hulladékgyűjtők környéke mindig komoly feladatot ró az adott területek 
képviselőire. Én itt azért nagy tisztelettel szeretném felhívni Dunaújváros 
lakosságának figyelmét, hogy tanúsítsunk némi önmérsékletet a 
tekintetben is, hogy a szelektív hulladékgyűjtők ténylegesen betölthessék 
szerepüket. A konkrét szelektív hulladék kerüljön be ezekbe a 
konténerekbe. Sajnálatos látvány az egyébként, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtők mellett megjelennek régi kidobott műszaki cikkek, bútorok, 
és sok minden más. Azt hiszem, hogy ez az a történet, ami 
mindannyiunknak gondot okoz. Ezen mi magunk is szeretnénk változtatni. 
De nagyban jelent nehézséget, hogy a lakosság nem nyújt ehhez kellő 
támogatást, kellő segítséget. Ugyanakkor van még egy sajnálatos 
észrevétel, ezt el kell, hogy mondjam. A dunaújvárosi szelektív 
hulladékgyűjtők környékét és magát a szelektív hulladékgyűjtőket nem 
kifejezetten csak dunaújvárosiak használják, hanem a környező 
településekről hozzák be zsákokban a nagymennyiségű hulladékot, 
szemetet. Én azt gondolom, hogy erre is kell valami konkrét megoldást 
találjunk, mindannyiunk közös érdeke, és akkor nem fordulhatnak elő azok 
a sajnálatos médiahírek a városról, amit egyébként épp a napokban 
láthattunk. És itt nagyban, nagy szerepet játszott a városüzemeltetési 
osztály osztályvezetőjének, Markóth Bélának a kérdésekre adott válasza. 
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Én azt gondolom, hogy világosan megfogalmazta mindazon gondolatokat, 
amit egyébként a közgyűléseken hó, mint hó mi magunk is 
megfogalmazunk. Tehát tulajdonképpen ebben a kérdésben közös 
összefogásra van szükség. Ami nagyon fontos, én ugyan az osztályvezető 
úrnak már jeleztem, komoly gondokat jelent a Nagy Imre utca. A Nagy 
Imre utcában, konkrétan a Nagy Imre utca 10-ben a lakosság vagy az ott 
élők nagy része 80 és 90 év közötti. Ami annyit jelent, hogy nagyon 
sokakat kell sajnálatos módon mentővel vagy betegszállító gépkocsival a 
rendelésekre szállítani. És sajnálatos módon a területen vagy ezen az 
adott területen, de nyilván máshol is előfordul, hogy gépkocsik foglalják el 
azokat a részeket, ahol a mentő normálisan beállhatna, vagy éppen a 
sajnálatos módon rászoruló beteget ki tudják szállítani. Ez nem működik. 
Nem működik azért, mert ezek a területek a közlekedés elől nincsenek 
elzárva. Ezért kértem osztályvezető urat, hogyha lehet, akkor 
sürgősséggel, ha az időjárás engedi, ennek a lehetőségét teremtsék meg. 
Ígéretet kaptam arra, hogy ez valóban a lehető legrövidebb időn belül 
megvalósul. Ennyi lett volna. És egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában 
a nyílt ülést bezárom, és 5 perc szünetet kérek önöktől, hogy a munkát 
folytathassuk, kérem, tartsák be ezt az 5 percet. Köszönöm. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


