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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Bata János könyvvizsgáló 
Nics Éva Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi 

elnöke 
Sági Péter DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Feth Katalin Magyar Vöröskereszt területi vezetője 
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igazgatója 
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ügyvezetője 
Nyalka László DVCSH Kft. műszaki, fejlesztési igazgatója 

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

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kis figyelmet szeretnék kérni, képviselő 
asszony! Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, illetve meghívott 
kedves vendégeinket. Besztercei Zsolt képviselő úr igazoltan van távol. A 
többi képviselő úrról nem tudok. Közben Pintér Attila képviselő úr 
megérkezett, üdvözlöm. Dr. Ragó Pál alpolgármester úr a Fejér Megyei 
Közgyűlés rendes ülésén van. Az ülést megnyitom. Az ülés 
határozatképes. Átadnám Németh Tünde kolleganőnek a szót. 
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Meghívott Vendégek! Dunaújváros Közgyűlése 
alkotta meg a „Dunaújváros Sportjáért” díj odaítéléséről szóló rendeletét, 
mely elismerés azon személyeknek és közösségeknek adományozható, 
akik városunkban a testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, 
illetve kimagasló eredményeket értek el. Dunaújváros Közgyűlése a 
„Dunaújváros Sportjáért” díjat az idei évben: Sólyomvári Ágnes, a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziumának és 
Szakközépiskolájának testnevelő tanára, Oláhné Hingyi Zita, a DUNA-
PENT NKSE elnöke és játékosa, valamint Hingyi Beatrix, a DUNA-PENT 
NKSE technikai vezetője és játékosa részére adományozza. Kérem, 
tapsolják meg a díjazottakat! Kérem, hallgassák meg a díjazottak 
méltatásait! 

 
Sólyomvári Ágnes a Bánki Donát Szakgimnázium és Szakközépiskola 
testnevelő tanára már kisgyermekkora óta sportol, iskolás évei alatt a 
Kohász SE tornaszakosztályának versenyzője volt. A középiskolát 
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követően a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát. A diploma 
megszerzését követően pedig visszatért Dunaújvárosba, ahol azóta is 
testnevelő tanárként tevékenykedik. Mindig arra törekedett, hogy 
megszerettesse a sportot a gyermekekkel, diákjai pedig eredményesen 
szerepelnek a városi és megyei versenyeken. Az ő vezetésével az iskola 
fiú és lány tornászcsapata rendszeres résztvevője a háromszeres megyei 
tornaversenynek. 2001 és 2015 között az iskola fiú csapata kilencszer, a 
lány csapata pedig ötször végzett az első helyen. Hasonlóan eredményes 
ugyancsak az ő vezetésével az iskola floorball csapata is, hiszen többször 
bekerültek a diákolimpia országos döntőjébe. Az elmúlt években igen 
sikeres az iskola a haditorna versenyen, amelyre szintén Sólyomvári 
Ágnes tanárnő készíti fel a csapatot. 2015 és 2018 között egymás után 
háromszor nyerték meg a megyei fordulót, és a diákok az országos 
döntőben is megállták a helyüket. Az Országos Haditorna Versenyen a 
2018-as, ’19-es tanévben megrendezett megyei döntőn pedig az első 
helyen végzett az iskola csapata. Sólyomvári Ágnes tanárnő szervezője az 
iskola foci házibajnokságainak és az iskolai sportnapoknak is. A 
Testnevelés munkaközösség vezetője. 2015 óta mesterpedagógus és 
szakértő, ’97-ben pedig elnyerte a „Fejér Megye Diáksportjáért” kitüntető 
címet. A tanárnő nemcsak az iskolában szervezi a sportéletet, már 1989 
óta tart a mozogni vágyó nőknek csoportos fitness órákat heti három, 
illetve két alkalommal. 2014 óta pedig az Egészségfejlesztési Iroda 
szervezésében hetente két alkalommal várja nordic walking órákra az 
érdeklődőket „Az egészségesebb lakosságért” program keretében. Több 
évtizedes kimagasló és példaértékű sporttevékenysége és pedagógiai 
értékteremtő munkája elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a 
„Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Sólyomvári Ágnes tanárnő részére 
adományozza. Kérem, vegye át az elismerést! 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta Sólyomvári Ágnes részére a díjat.)  
 
Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Oláhné Hingyi Zita a DUNA-PENT NKSE elnöke és játékosa már harminc 
évvel ezelőtt elkezdte a sportolói pályafutását, atletizált, és kézilabdázott. 
Zita hamar szerelmese lett a kézilabdának, az élsportolókat folyamatosan 
figyelemmel is követte. Pergel István keze alatt hamar kiderült Zitáról, 
hogy nem csak óriási tehetség, de ereje is van a játékhoz. NBI Ifiben a 
meghatározó játéka miatt két év alatt 16 évesen NB I felnőtt csapatánál 
tehette próbára tehetségét. 1992-ben a munka mellett NB1/B 
Dunaújvárosi Papír csapatát erősítette kiváló játékával, így egyre több 
lehetőséget kapott, és az NBI-ben ismét oszlopos tag lett. Zitára minden 
poszton lehetett számítani technikája miatt, végletekig küzdő típusú 
játékos. Később Pergel István csapatában együtt játszott húgával, Beával. 
A Papír Egyesület megszűnését követően ’98-ban Simontornyára igazolt 
NB1/B-be, majd 2003-ban Tolnára került, és folytatta játékát, majd ezt 
követően Tamásiban és Ercsiben is játszott. Zita 2008-ban adott életet 
Réka lányának, majd 2012-ben családjával közösen megalapították a 
DUNA-PENT NKSE csapatot, ahol tovább folytatta a kézilabdát.  
Példaértékű és alázatos munkája miatt a fiatalok is felnéznek rá. 
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Csapatukban közel 80 fiatal sportolónak teremtenek évről-évre 
lehetőséget arra, hogy fejlesszék magukat, és továbbvigyék a kézilabda 
szeretetét. Kiemelkedő és példaértékű sportolói pályafutása, valamint 
tehetségfejlesztő tevékenységének elismeréseként Dunaújváros 
Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Oláhné Hingyi Zita 
részére adományozza. Kérem, vegye át az elismerést! 
 

 (Cserna Gábor polgármester átadta Oláhné Hingyi Zita részére a díjat.)  
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Hingyi Beatrix a DUNA-PENT NKSE technikai vezetője és játékosa 
ugyancsak több évtizede sportol, Zitához hasonlóan Lipták Gyulától és 
Jakabné Józsa Klárától kapta a sport iránti szeretetet. Bea atletizálással 
kezdte sportolói életútját, és a kosárlabda mellett horgonyzott le. Bea 
tehetsége hamar megmutatkozott, hiszen két éven belül serdülő válogatott 
lett. Amikor megszűnt a kosárlabda csapat, akkor tért át a kézilabdához, 
és csapatával két év alatt az Országos Bajnokságban Ifi második 
helyezést érték el. Később Pergel István csapatában együtt játszott 
nővérével, Zitával. A Papír Egyesület megszűnését követően ’98-ban 
Simontornyára igazolt NB1/B-be, majd 2003-ban Tolnára került, és 
folytatta játékát, ahol megkapta Tolna megye legjobb játékosa címét, majd 
ezt követően Tamásiban és Ercsiben is játszott. 2000 nyarán belekóstolt a 
strandkézilabdába, ami jó döntés volt, hiszen a Ferrecirk csapatával 3 
ezüstérmet nyertek a Nemzetközi Tornán, továbbá magyar bajnokságot és 
magyar kupát is szereztek. Innen egyenes út vezetett a nemzeti 
válogatottba, ahol több nemzetközi és VB szereplés mellett a 2005-ös 
világjátékokon ezüstéremig menetelt a csapat. 2006-ban megválasztották 
az év strandkézilabdázójának. Ezután a Beach Girls csapatával szintén 
többszörös magyar bajnok lett és a nemzetközi tornákon ezüst és 
bronzérmeket szerzett. 2006-ban pedig Európa legjobb csapata lett a 
Beach Girls. Bea 2009-ben adott életet Mira kislányának, majd 2012-ben 
családjával közösen megalapították a DUNA-PENT NKSE csapatot, ahol ő 
is tovább folytatta a kézilabdát testvérével közösen. Ebben a csapatban 
Bea is rendkívül felelősségteljes és példaértékű munkát végez, a két 
testvér egy célért dolgozik. A tehetséges fiatalokat fejlődésre ösztönzik, és 
segítik sportolói karrierjüket. Elhivatott és példaértékű sportolói 
pályafutása, tehetségfejlesztő tevékenységének elismeréseként 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Hingyi 
Beatrix részére adományozza.  
 

(Cserna Gábor polgármester átadta Hingyi Beatrix részére a díjat.)  
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Meghívott Vendégek! A díjátadást követően 
egy, az aulában tartandó, ünnepélyes pezsgős koccintásra invitálom 
önöket, ahol Izsák Máté, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
elnöke mond pohárköszöntőt. Kérem, tehát fáradjanak az aulába! 
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Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük az ülésnek a 
tárgysorozat vitáját. Mindenekelőtt megkérem Tóth Kálmán bizottsági 
elnök urat, hogy tájékoztassa a tisztelt közgyűlést, hogy valamennyi 
képviselő leadta-e időben a vagyonnyilatkozatát. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Minden képviselő, 
mindenki leadta a vagyonnyilatkozatát a határideig, tehát 2019. január 31-
éig, amit természetesen megfelelő módon iktattunk, és a rendszerbe 
beillesztettük. Ugye most a képviselő-társaim is visszakapták az előző évi 
vagyonnyilatkozatot, az is megtörtént. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A következő 
határozati javaslattal élnék: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
megállapítja, hogy a képviselő-testület összes tagja 2019. január 31-éig 
benyújtotta vagyonnyilatkozatát. Felelős a polgármester, határidő azonnal.  
 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
Feltételezem, hogy törvényi változás miatt kell erről szavaznunk 
egyébként, mert ugye korábban nem szoktunk. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítésének elfogadásáról szóló határozatot – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

43/2019. (II.14.) határozata 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének elfogadásáról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a képviselő-testület 
összes tagja 2019. január 31-éig benyújtotta vagyonnyilatkozatát.  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Indítványozom, hogy a közgyűlés plusz egy napirendet vegyen föl a nyílt 
ülés végén, mégpedig a Dunaújvárosi Kohász Akadémia kérelmére TAO  
vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására, ha és amennyiben a 
bizottságok megtárgyalták. Kérdezem Hingyi elnök urat, hogy tárgyalta-e a 
gazdasági bizottság. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
tárgyalta valamennyi napirendi pontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Pintér Attila elnök úr! Pénzügyi bizottság. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság tárgyalta a 
napirendet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán bizottsági elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tárgyaltuk a napirendi pontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Izsák Máté bizottsági elnök úr. 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és támogatta egyhangúlag. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Indítványozom, hogy a közgyűlés tehát a nyílt ülés végén, 49. 
napirendi pontként vegye föl az említett napirendet. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati 
önrész biztosítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 



7 

 

Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

44/2019. (II.14.) határozata 
„Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész 
biztosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 49. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az így kialakult teljes tárgysorozatról döntünk a nyílt ülés vonatkozásában, 
illetve bocsánat, mert zárt ülés meg nincs. 
 
Aki elfogadja, 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2019. (II.14.) 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 Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeltének 
megalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotására 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért 
fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 
               

9. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
11. Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók 

kiviteli terveinek elkészítésére 
 
12. Javaslat Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének 

elkészítésére 
 

13. Javaslat a TOP-6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében 
megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 
vonatkozó kivitelezői szerződés 1. számú módosítására 

 
14. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 “Táborállás csapadékvíz elvezetése 

tárgyú” című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó 
költségeinek biztosítására 

 
15. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, 

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
                       

16. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítéséval kapcsolatos feladatok átadására 

 
17. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis 

Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
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18. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat részeként beszerzett gépjárműre 
vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására 

 
19. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és Rév út 

közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására 
vonatkozó szerződés aláírására  

 
20.  Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában létrejött vállalkozási szerződés módosítására 
 

21. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 
terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi 
felhívások kiírására 

 
22. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (Rácdomb, Táborállás, Momert telephely) 
 

23. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás 
(2019. január-március hónap) megkötésére 

 
25. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú 

határozatának módosítására 
 

27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 

 
28. Javaslat a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

29. Javaslat az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 
munkatervének jóváhagyására 

 
30. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 

álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési 
határozatok hatályon kívül helyezésére 

 
31. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú ingatlan 

cseréjére (Városréti utca – Hétvezér utca) 
 

32. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 
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33. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 
üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére 

 
34. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására 
 

35. Javaslat a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi 
Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 
vonatkozásában 

 
36. Javaslat a “Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport 

programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási 
szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval 
kötendő támogatási szerződés aláírására 

 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa 

Kupán tett polgármesteri felajánlás elfogadására 
 
38. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről 

 
39. Javaslat a Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási agglomerációváltás 

tárgyában született egyes határozatok felülvizsgálatára  
 
40. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az önkormányzat 

közötti tagi kölcsönszerződés 2. számú módosítására 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. új 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 

 
42. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a szabálysértési 

eljárásban kiszabott közérdekű munka végrehajtásában történő közreműködésre  
 

43. Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére 
 

44. Javaslat Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalására 
 

45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
 

47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 
szabadságának ütemezésére 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 

cafetériajuttatási keretének elfogadására 
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49. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására       

       
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek a kolleganőt, Forgó Krisztina kolleganőt 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

46/2019. (II.14.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/2019. (II.14.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 14-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeltének 
megalkotására 
Előadó: a polgármester 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért 
fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               

9. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
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Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
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 

 
11. Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók 

kiviteli terveinek elkészítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

12. Javaslat Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének 
elkészítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

13. Javaslat a TOP-6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében 
megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 
vonatkozó kivitelezői szerződés 1. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
14. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 “Táborállás csapadékvíz elvezetése 

tárgyú” című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó 
költségeinek biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
15. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, 

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
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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16. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítéséval kapcsolatos feladatok átadására 
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 

 
17. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis 

Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
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 
 

18. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat részeként beszerzett gépjárműre 
vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke              

 
19. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és Rév út 

közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására 
vonatkozó szerződés aláírására 
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 

 
20.  Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában létrejött vállalkozási szerződés módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a bírálóbizottság elnöke 

 
21. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 

terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi 
felhívások kiírására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
22. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (Rácdomb, Táborállás, Momert telephely) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sporbizottság elnöke 
 

23. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 

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

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás 
(2019. január-március hónap) megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

25. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú 

határozatának módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügy bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 

Kórház-Rendelőintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügy bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

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

29. Javaslat az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 
munkatervének jóváhagyására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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30. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 
álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési 
határozatok hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

31. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú ingatlan 
cseréjére (Városréti utca – Hétvezér utca) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 

megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügy bizottság elnöke 

 
33. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
34. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

35. Javaslat a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési határozat módosítására, a Dunaújvárosi 
Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 
vonatkozásában 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat a “Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport 

programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási 
szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, valamint a nyertes pályázóval 
kötendő támogatási szerződés aláírására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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37. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa 
Kupán tett polgármesteri felajánlás elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről 

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

 
39. Javaslat a Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási agglomerációváltás 

tárgyában született egyes határozatok felülvizsgálatára  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az önkormányzat 

közötti tagi kölcsönszerződés 2. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. új 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

42. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a szabálysértési 
eljárásban kiszabott közérdekű munka végrehajtásában történő közreműködésre  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
43. Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

44. Javaslat Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a bírálóbizottság elnöke 

 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 

szabadságának ütemezésére 
Előadó: a polgármester 
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48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 
cafetériajuttatási keretének elfogadására 
Előadó: a jegyző 

 
49. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 

kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
 
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, mely a polgármesteri hivatal két ülés közötti 
beszámolója. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugyan a 
harmadik napirendnél fogjuk tárgyalni a költségvetési tervezetet, azonban 
van egy olyan határozati javaslat benne, ami már az előtte lévő időszakra 
is vonatkozik. Ugye az első határozati javaslat arról szól, hogy 
Dunaújváros Önkormányzata másfélmilliárd forintnyi hitelt tervez felvenni. 
Két kérdéskör van. Az első, az jegyző asszonyhoz lenne egy kérdésem. 
Arra kérem, hogy most válaszoljon rá, illetve majd a beszédem után. 
Hogyha a többire írásban kapok választ, az kevésbé gond. A legjobb 
tudomásom szerint 2013-ban, amikor a kormány rendezte az 
önkormányzatok adósságát, hozott egy olyan rendeletet, hogy nem 
vehetnek föl az önkormányzatok olyan hitelt, ami több mint egy évre 
nyúlnak. Most ez a hitel negyvenhat hónapra szól, vagy negyvenhat 
hónapos a tervezete. Nem láttam az anyagban, ugye minisztériumi 
engedély kell hozzá, hogy ettől eltérő lehessen, a költségvetési tervezet 
már tartalmazza ezt a másfélmilliárd hitelt, hiszen a fedezeteknél 
megjelenik a hiány, azaz számolunk ezzel a hitellel. Szavazhatunk-e úgy 
addig ennek a hitelnek akár a felvételéről, vagy akár beépíthetjük úgy a 
költségvetésbe, hogy nincs még meg a minisztériumi rendelet? Ez lenne 
majd a kérdésem jegyző asszonyhoz. A másik része, ugye azt halljuk, 
hogy a költségvetési terv, illetve a költségvetés Dunaújvárosban stabil. 
Úgy kezdődik a határozati javaslat, hogy a stabilitás, stabilan tartásához 
szükség van erre a másfélmilliárd forintra. Most azért a szerény 
véleményem az, hogyha valami stabil, akkor nincs szükség rá, hogy 
másfélmilliárd forint hitellel stabilizáljuk. Egy környékbeli települést 
szeretnék fölhozni, Pusztaszabolcsot, pont ma reggel találkoztam ott egy 
polgármesteri közleménnyel, ahol is megköszönte a városlakóknak, hogy 
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reagáltak, válaszoltak egy olyan kérdőívre, felmérésre, miszerint 
Pusztaszabolcs felvegyen-e kétszázötvenmillió forintos hitelt. Ráadásul ott 
konkrétan meg volt határozva, hogy mire. Két dolgot jelöltek meg, és 
forintosítva volt, hogy abból a hitelből hány forint mire lesz költve. 
Átnéztem a teljes anyagot. Ugyebár az első határozati javaslatról 
beszélünk a harmadik napirendi pontnál, és mégis a legutolsó 
mellékletként szerepelt ennek a hitelnek a konstrukciója, és semmi konkrét 
dolog nincs úgy meghatározva, hogy erre és erre kell, és erre és ennyi 
forint. Nem értem, hogy mi szükség van arra, hogy újfent eladósítsuk 
Dunaújvárost. Több dolgot el tudok képzelni. Egyrészt, hogy ahhoz, hogy 
azok a fejlesztések, amiket önök beígértek megvalósulhassanak, azért 
van szükség erre az összegre. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Modern 
Városok Program pl. nemcsak azt, hogy ez pluszt hoz a városnak, hanem 
egy óriási teher is. Én a fejlődés mellett vagyok. Én nagyon örülök annak, 
hogyha fejlődik a város, örömmel szavaztam meg a Vasmű út fejlesztését, 
ugye amikor az előző hónapban pl. egymilliárd forintot kaptunk a 
kormánytól, ez egy nagyon jó dolog. De aggódok, hiszen láthatjuk, hogy 
vannak olyan fejlesztések, vannak olyan kivitelezések, nézzük meg pl. a 
Radart, arra is külső forrást kaptunk. Most megkérdezhetném, kb. már 
majdnem tízmillió forintnál jár ez az összeg, amit plusz rá kellett költeni, 
mert nem lett jó a kivitelezés, gondolok itt a világításra. Hiába költöttük rá 
a plusz milliókat, a futópályán még mindig nem lehet használni. Tehát 
olyan pénzeket dobálunk ki, miközben másfélmilliárd forintnyi hitelt 
kívánunk felvenni, másfélmilliárd. Én azt kérem, hogy egyrészt gondoljuk 
ezt át, másrészt, ha már fölvesszük ezt a hitelt, akkor legyen annyi, hogy 
mi is, tehát mindenki tudja, hogy pontosan mire van szükség. Mert így 
csak az látszik, hogy ez az önök választási kampányához kell, nem a 
város fejlődéséhez. Itt van több mint száztizenhét oldalnyi melléklet. Egy 
darab olyan nincs benne, hogy ebből a másfélmilliárdból ennyi és ennyi 
ide lesz költve, ennyi és ennyi oda lesz. Én ezt a dolgot abszolút nem 
tudom támogatni, és egyrészt akkor kíváncsi vagyok jegyző asszonyra, 
hogy egyáltalán szavazhatunk-e minisztériumi engedély nélkül erről, és 
arra kérek mindenkit, hogy fontolja meg, hogy hogy szavaz, és nagyon, de 
nagyon várom a válaszukat, hogy miért is van szükség újra Dunaújváros 
eladósítására. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem jegyző asszonyt válaszadásra! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Barta Képviselő Úr! 
Természetesen alaposan körbejártuk ennek az előterjesztésnek a 
részleteit. A mai rendelet elfogadásnak nincs akadálya. Az 
adósságkonszolidáció óta tilos az önkormányzatoknak olyan költségvetési 
rendelet elfogadni, amelynek a végeredménye mínuszos. Tehát 
mindenképpen szükséges egy olyan tételt beépíteni a költségvetésbe 
bármilyen forrásból is, ami egyensúlyba hozza a költségvetést, tehát 
mínusz végeredménnyel nem lehet költségvetést elfogadni. 
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Természetesen az államháztartási törvény minden előírását betartva 
készült ez az előterjesztés, ennek az adósság keletkeztető tételnek 
minden részletét megvizsgáltuk. A kormányzati engedély éven belüli 
hitelfelvétel vagy adósság keletkeztető tétel elfogadása esetén nem 
szükséges. Ez egy feltételes eljárás, amelyben most, ha önök elfogadják a 
költségvetést, amelyben az egyik törvény ugye a beterjesztésre kötelez 
bennünket február hónapban, másrészt pedig le kell jelentenünk a Magyar 
Államkincstár fele azt, hogy adósság keletkeztető tételünk van. 
Amennyiben a kormányzati engedély nem valósul meg, tehát 
hitelfelvételre nem leszünk jogosultak, akkor természetesen azonnali 
közgyűlés összehívása szükségeltetik polgármester úr részéről az 
elfogadott rendelet módosítása tekintetében, és akkor oly módon kell ezt a 
költségvetést egyensúlyba hozni, hogy kivéve a másfélmilliárdnyi 
hitelfedezet tervezetét a kiadási oldalról is le kell csökkenteni 
másfélmilliárdnyi kiadást. Tehát csak egy egyensúlyba hozott költségvetés 
elfogadható. Akkor egy költségvetés módosítással önöknek ezt rendezni 
kell. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Képviselő úr! Elfogadható volt a válasz? Köszönöm szépen. 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is a 
költségvetés kapcsán szeretnék felszólalni, de egy kicsit távolabbról 
kezdve. Megmondom őszintén, hogy engem hát nagyon meglepett, 
mondhatni felháborított az, hogy polgármester úr úgy gondolja, hogy 
közmeghallgatást, azt munkaidőben a közgyűlési teremben kell tartani. Én 
magam azért nem is vettem ezen részt, mert nem tudok ezzel egyetérteni. 
Azt gondolom, és arra kérem önt, polgármester úr, hogy legyen önben 
annyi bátorság, hogy álljon a városlakók elé, és valóban és tényleg 
minden városlakó számára teremtse meg a lehetőséget arra, hogy 
véleményt mondjon pl. erről a hitelfelvételről. Láttam, hogy azért nincsen 
gond, ugye választási év van, a Fideszes tábort egyben kell tartani, 
úgyhogy volt egy külön rendezvény. Polgármester úr a színpadon 
rengeteg ígéretet és nagy szavakat hangoztatott, nyilván olyan időben, 
amikor egyébként oda mindenki, aki akart el tudott menni. De hát nézzük 
meg, és egy rövid bejátszást láttam a polgármesteri facebookon erről, és 
az jutott eszembe, hogy nézzük meg, hogy akkor pontosan, és 
tulajdonképpen egyébként milyen korszak mögött állunk, és hát igen, 
valóban példátlan korszak áll mögöttünk. Példátlan abból a szempontból, 
hogy Dunaújváros a sötétség városa lett. Példátlan abból a szempontból, 
hogy sok évnyi városvezetés és városfejlesztés után oda jutottak, hogy 
jegyző asszony által is elmondottak szerint csak hitellel lehet 
egyensúlyban tartani a költségvetést. És itt egy dolgot azért engedjenek 
meg nekem, hogy szerintem akkor, amikor valaki kritizálja az önök 
városfejlesztési terveit, akkor Dunaújváros fejlesztése ellen van. Szerintem 
ez egy nagyon hamis keretezés. Hanem arról van szó, hogy amit többször 
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mondtam, hogy meg kell nézni azt, hogy azok a fejlesztések, amik 
megvalósulnak, azok valójában Dunaújváros fejlődését, Dunaújváros 
jövőjét mennyire befolyásolják. Hiszen hogyha olyan dolgokat fejlesztünk, 
amik által munkahelyek jönnek létre, hogyha olyan fejlesztéseket hajtunk 
végre, amik utána önfenntartóak, netán pénzt hoznak a városnak, akkor 
abból nyilván a költségvetési egyensúly is következik. Ezzel szemben, 
hogyha olyan látványberuházásokra költünk akár saját pénzt, akár európai 
uniós, akár állami forrást, ami utána nagyon komoly adóforintokba kerül, 
hogy a város fenn tudja tartani, akkor hosszú távon elő fognak jönni ezek 
a problémák, hogy hogyan lesz a város majd működőképes. És hát 
megmondom őszintén, hogy azt, hogy egy ekkora európai uniós 
pénzbőség, a Modern Városok Program mellett már most hitelfelvételre 
van szükség, ez nagyon aggasztó abból a szempontból, hogy mi lesz, 
amikor kevesebb támogatás fog érkezni Dunaújvárosba. Vajon 
felkészültek önök arra, hogyha a városnak kevesebb támogatás mellett 
kell működnie, akkor azt hogyan fogja tudni jól megtenni? Az én 
olvasatomban egy a város fejlődéséről gondoskodó városvezetés mindig 
azt tartja szem előtt, hogyha nehezebb időszakok vannak, akkor a 
nehezebb időszakokban is jól tudjon működni a város. És ehhez 
meggyőződésem, hogy olyan fejlesztésekre lett volna szükség, amik 
munkahelyet teremtenek, amik segítik azt, hogy a fiatalok itt maradjanak 
Dunaújvárosban. Ez nem történt meg. Ugye polgármester úr a mai napig, 
immár lassan öt éve nem számolt el azzal az ígéretével, ami szerint a 
megválasztását követő napokban egy új, nagyobb foglalkoztató fog 
Dunaújvárosba érkezni. Ez a cég, ez a mai napig nem érkezett meg. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy önök, a 
Fideszes többség elfogadják a jó szándékú, építő kritikáinkat, és hogy 
őszintén beszéljünk arról, hogy Dunaújváros hogyan lesz tíz-tizenöt-húsz 
év múlva egy élhető, modern iparváros, ahol jó családot alapítani, ahol fel 
lehet nevelni a gyerekeket, ahol munka van, ahol a munkáért tisztességes 
bér jár, mert ezeket a kérdéseket nem fogja egy letérkövezett főtér 
megoldani. Ezek a kérdések ennél sokkal inkább szakmai és átgondolt 
megoldási javaslatokat igényelnek, és én nem látom önökben ezt a fajta 
gondolkodást. Rövid távon meg lehet így nyerni a választást, de hosszú 
távon a város fogja ennek a fajta gondolkodásnak meginni a levét. És még 
egy dolgot szeretnék ettől függetlenül megjegyezni, ami minden képviselő-
társamnak és minden Dunaújvárosban jelen levő politikai pártnak szólni 
fog, én arra kérek mindenkit és leginkább önt, polgármester úr, hogy 
választások jönnek, két választás jön, ami elé nézünk, próbáljunk, azt 
gondolom, hogy emberek maradni, próbáljunk tisztességgel fordulni a 
másik politikai pártok irányába, próbáljunk olyan ígéreteket és 
kijelentéseket tenni, amikkel a lelkiismeretünk alapján el tudunk számolni. 
Ne tegyük, ne tegyék önök Dunaújvárost egy háborús övezetté, ne a 
rémhírterjesztés és az uszítás útján akarjon egy politikai párt se választást 
nyerni, mert ez nem fog sehova vezetni. Ennek hosszú távon a választók 
fogják meginni a levét. Ezért az a javaslatom, hogy a közgyűlésben jelen 
levő pártok minden vezetőjét meghívom egy tárgyalásra, és egy politikai 
etikai kódexet mutatni, egy becsületbeli megállapodást kössünk arról, 
hogy tisztességes eszközökkel, tisztességes forrásokból, a másikat 
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tiszteletben tartva fogunk kampányolni Dunaújvárosban, hiszen ez a 
városlakók érdeke, nem pedig az uszítás. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ebben maximálisan igaza van képviselő úrnak, és önök lennének az 
elsők, akik ezt a szóbeli erkölcsi megállapodást fölrúgnák. Láthatatlan 
fogadásom van rá. Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedje meg, 
hogy először Szabó Zsoltnak válaszoljak egyik mondatára, hogy a 
fejlesztést, hogy nagyvállalat. Elmondhatom, hogy a DUNA-MUNKA-TOP 
csoportját képviselem az önkormányzattól, ahol elmondhatom, hogy 
sajnos munkaerőhiány van, olyan munkahelyeket lehetne teremteni, aki 
jelentkezett volna ide dolgozni, nem tudjuk ellátni őket munkaerővel. Itt a 
példa, ugye a Hankook is vidékről hordja az embereket, meg az ország 
más részéről. Tehát ahhoz, hogy munkahelyet teremtsünk 
nagyvállalatoknak, ahhoz egy nagy terület kell, meg ahhoz munkaerőt is 
biztosítani kell. Tehát munkaerőhiánnyal szenvedünk. Ezt tapasztalom 
magam, mint kereskedő is. Tehát nincs ember, akit foglalkoztatni lehet. 
Tehát erre csak ez az egyik válaszom lenne. A másik, illetve több van, az 
egy közérdekű dolog lenne, ami a várost és az összes körzetet érinti. Az 
első az annyira nem, de inkább az Arany János iskoláról lenne szó. Nagy 
probléma van, hogy a tornacsarnok beázik, és szeretném, ha ez a 
tankerület meg a város összefogna ebben a felújításban, vagy pályázat 
útján. Elég sok gyerek napközben ott tanul, balesetveszélyes, edzések 
vannak este 10-ig. Nagyon jól tudjuk, hogy egy vizes talajon valaki 
elcsúszik, könnyen térdszalag szakadás, bokaszakadás, tehát komoly 
sérüléseket lehet szenvedni. Kérem, az illetékeseket, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot a tankerülettel, és erre valamilyen megoldást szerezni, hogy 
ezt minél előbb fel legyen újítva. A másik az egy közérdekű dolog, és erre 
most nem is kérnék választ, majd a szeptemberi közgyűlésre egy 
tájékoztatást, mégpedig az a 6-os út túlsó felén lévő üdülőtelkek. Tudom, 
hogy üdülőtelkek, tehát nem lakossági telkek, de viszont tavaly 
októberében adtam a városüzemeltetésnek egy több oldalas aláírást, 
melyben kérik a hideg víz ellátását. Ők csak azt kérik, hogy a 
gerincvezetéket vigyék át a 6-os útra egy négyszáz méteres területen, ők 
saját pénzből a többi vezetéket megoldják. Én úgy gondolom, hogy a XXI. 
században, amikor a víz városa, országa vagyunk, az, hogy lakóterületek 
és ez minden körzetnek a lakóterületét érinti, kijárnak ugye minden 
területre, az, hogy az én területemen van, az egy dolog, én szeretném 
kérni, hogy a szeptemberi közgyűlésre egy kidolgozást, vízjogi engedélytől 
kezdve. Tudom, hogy nagyon hosszú, de egy olyan választ, hogy mikorra 
lehet megoldani ezt a feladatot, és nem azt, hogy hogy nem, hanem hogy 
hogy kell megoldani, és hogy lehet. Mert szeretném erről tájékoztatást 
kapjon minden képviselő a szeptemberi közgyűlésre. A második úgy 
jelentkező közérdekű problémám, ez is többször elhangzott már, a 
csatornázást. Tudjuk, hogy van a csatornázási program, mert még mindig 
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sokan megkeresnek, és jelölik Óvárosban különböző területeken, hogy a 
csatornázási program. Erre is szeretnék kérni egy olyan kidolgozást, hogy 
mikorra, milyen költséggel. Nem kell most, a terveket legalább. Egy 
ütemtervet, hogy tudjuk mondani az embereknek, hogy kb. mikorra tudjuk 
ezt teljesíteni. Szerencsére olyan helyzetben vagyunk, hogy Dunaújváros 
Önkormányzatának van most egy olyan vízügyi szakembere, aki ezt a 
területet át tudja látni, és szakmai tapasztalata van. Tehát arra kérem a 
tisztelt közgyűlést, a városvezetést, hogy ezt szeptemberig valamilyen 
módon dolgozzák ki, és erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Az első… Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót ismételten. Csak annyit szeretnék jelezni, hogy örülök, 
hogy önök közt is van olyan képviselő, aki szerint szükség van a 
szeptemberi rendes közgyűlésre. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Lezárom az első napirend vitáját, és szeretném, ha kapok egy kis 
figyelmet, szeretnék tájékoztatást adni néhány fontosabb eseményről. 
Üdvözlöm a személyügyi osztály januárban kinevezett új vezetőjét Bojér 
Éva nyugdíjba vonulása után. A Hit Gyülekezete immáron negyedik 
alkalommal tartott ételosztási akciót a Városháza téren. Én megköszönöm, 
ugye ez egy egyház, de megköszönöm, hogy ilyen sokoldalú karitatív 
tevékenységet folytatnak. 22-én lesz egyébként a következő ilyen 
akciójuk, jövő pénteken. Megköszönöm Hingyi képviselő úrnak, 
frakcióvezető úrnak azt a koordináló lobbi tevékenységet, amivel a 
mederkotrásért úgymond lobbizott, folytatott. A Modern Város Program 
részeként mederkotrást végeznek, végeztek a kikötő öböl északi területén. 
Ez egyértelműen a turisztikai fejlesztést szolgálja, Szabó képviselő úr, 
mert köztünk alapvetően szemléletbeli különbség van. Egyébként „a jövő 
városát építjük” című évértékelőmre ön is kapott meghívást a 
titkárságomról, csak nem vett rajta részt. Több mint húsz éve ezen a 
területen, visszatérve a mederkotrásra, nem volt kotrás, ez egyértelműen 
az élővilág és a hajózás szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír. A 
Magyar Kultúra Napján Gombos alpolgármester úr adta át a Pro Cultura 
Intercisae díjakat a Városháza épületében Törökné Antal Mária gyermek 
könyvtárosnak, Pomposné Zelena Erzsébet tanárnőnek, 
zenepedagógusnak, valamint Szloboda György egyesületi elnöknek. E 
helyről is gratulálok még egyszer a kitüntetetteknek. Örömteli esemény 
volt, és Hingyi képviselő úr unokái is ott voltak, amikor a Kohász Kézilabda 
Akadémia utánpótlás játékosai büszkén vehették át egy támogató által 
biztosított vadonatúj sportfelszereléseket. És egyúttal e helyről is 
üdvözlöm Mátéfi Eszter visszatérését a kézilabda akadémiához. Mátéfi 
Eszter asszony a továbbiakban szakmai igazgatóhelyettesként dolgozik a 
kézilabdás sikerekért. A szakemberek január hónapban elkészültek a 
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Pajtás utcai parkoló bővítésével, megköszönöm Lassingleitner Fruzsina 
képviselő asszony koordináló munkáját. Először a meglévő salakos 
burkolatú férőhelyek kaptak térköves borítást, a második ütemben pedig 
ezt bővítették tovább, és huszonnyolc új parkolót alakítottak ki. Szabó 
Tamás úr, a Pentele Baráti Kör, illetve Kiss Andrásék, a Tourinform 
munkatársai segítségével az immár hagyományos téri, pentelei 
kolbászfesztivált és disznótoros kóstolót szervezték január hónapban a 
Városháza téren. Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy március 
hónapban belakhatjuk, birtokba vehetjük dunaújvárosiak a korábbi Zöld 
SZTK felújított épületét, egy nagyon korszerű, igényes közintézmény 
épült. Most már egy helyen lesz a Városháza „B” és „A” épületében eddig 
helyet kapó járásügyiek mellett a Csillagházban működő földhivatal, 
valamint a Bánki régi épületében lévő nyugdíj és társadalombiztosítási 
osztály. Sajtóbejáráson vehettem részt Tóth Györgyné igazgató asszony 
jóvoltából a Dózsa György Általános Iskolában, ahol befejeződött a TOP-
os pályázat keretében az energetikai felújítása az intézménynek. Itt 
köszönet az intézmény pedagógusainak is a türelméért, természetesen 
gyerekek, szülők türelméért, hiszen a tanév egy részét is érintette, és 
köszönet a DVG-nek a nagyon precíz, nagyon igényes felújításért. 
Felújították a teljes külső homlokzatot, leszigetelték a tetőt, kicserélték az 
összes nyílászárót a Dózsa iskolán, és akadálymentesítették is az 
épületet. Üdvözlöm Őze Áron igazgató urat a Bartók Kamaraszínházból, 
hiszen lezajlott a Twist Olivér című előadás premierje. Önök is bizonyára 
hallottak róla, hogy igen nagy városi és városkörnyéki, mi több, szinte 
országos sikerrel. Ez hosszú hónapok felkészülése és munkája hozta meg 
a gyümölcsét. Egy új adaptációt készítettek ebből a klasszikus Dickens 
műből Csadi Zoltán igazgatóhelyettes úr rendezésében, negyven 
emberrel, sok dunaújvárosi kisgyerekkel a színpadon. Tehát tényleg 
nagyon nagy, sok ilyen sikeres, civileket is megmozgató rendezvényt 
kívánok a Bartók Kamaraszínháznak. A múlt héten hétfőn írta alá hat 
megyei jogú város polgármestere, alpolgármestere az ún. ELENA-
program keretében egy megállapodást Palkovics László miniszter úrral. Itt 
ezen az aláíráson képviseltem Dunaújváros városát. Kaposvár, 
Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg hangolja össze a 
jövőben mintegy hatvanmilliárd forintból a hat városra, tehát Dunaújváros 
esetében közel tízmilliárd forintról beszélünk. Sikerrel folytatódott a város 
kenyere program. Nagyon röviden a polgárőrségeink, a négy polgárőr 
szervezet vehette át az ebből befolyt összeget. A következő 
kedvezményezett a Petőfi Sándor Általános Iskola alapítványa lesz. A 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, valamint a Duna-Pent Női 
Kézilabda SE egy együttműködési megállapodást kötött a jövőben, 
kölcsönösen segítve egymást a jövőben. Ez elsősorban az ifjúsági és 
serdülőkorú játékosokat érinti. Köszönet még egyszer a DVG-nek, most ez 
esetben más helyzet miatt, igen nagy erőkkel vonultak ki a DVG 
szakemberei, ha szabad így fogalmaznom, a József Attila utcába, itt a 
teljes járdasort felújítják, és ez hamarosan el is készül. Örömmel tettem 
eleget Gombos István alpolgármester úr meghívására, amikor 
megnyitottam a Pannon Magángimnáziumban múlt pénteken 
alpolgármesterünk kiállítását, hiszen ahogy fogalmaztam a megnyitó 
beszédben is, nincs Magyarországon még egy olyan település, ahol az 
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alpolgármester egyben országosan elismert képzőművész, hiszen Gombi 
Ferenczy Noémi-díjas elismert ötvös iparművész, aki igazi lokálpatrióta. 
Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy kevesen vettek részt a közgyűlési tagok 
közül ezen a kiállítás megnyitón. Azért egy színest hadd meséljek el, hadd 
emeljek ki a beszédemből, amikor ugye elmondtam, hogy igazi 
lokálpatrióta Gombi, aki csak néhány napra hagyta el ezt a várost. 
Egyszer elkanyarodott, mégpedig hatvanhat évvel ezelőtt, április 11-én 
Paksra, merthogy akkor született, hatvanhat éve, április 11-én Pakson, 
merthogy Dunaújvárosban még nem volt szülőotthon. Úgyhogy 
alpolgármester úr, gratulálok a szép kiállításához, hamarosan egyébként 
március elsején Pakson, a Művelődési Központban nyílik kiállítása, 
amelyet Süli miniszter úr fog megnyitni. Az idei évben kettő választás lesz, 
feltehetőleg május 26-án Európa Parlamenti, és valamikor ugye az ősz 
folyamán önkormányzati választás. A Helyi Választási Iroda, tehát jegyző 
asszony vezetésével, aljegyző úr irányításával megkezdte az 
előkészületeket. A Helyi Választási Bizottság, amely maga a bizottság 
ugye HVI, az a választási iroda köztisztviselőkkel, HVB ugye a 
választótestület pedig egy új utcáról, a 47-es szavazókörbe osztotta be a 
Perem utcát területileg. A választási iroda vezetője dr. Sürü Renáta 
kihirdette a törvényi előírásoknak megfelelően, hogy városunkban az 
önkormányzati választás során tíz mandátum szerezhető egyéni 
választókerületből, négy kompenzációs lista. A polgármester száma sem 
változott, tehát a továbbiakban is egy polgármester vezeti a várost. 
Élményfürdő. Május 31-ig változatlan feltételekkel tudjuk biztosítani a 
dunaújvárosi intézményekbe járó gyermekek és a nyugdíjasok 
fürdőhasználatát. Az uszoda felújítása nagyon jó ütemben halad, nincs 
könnyű dolguk a kivitelezőknek, hiszen később kezdhették el sajnos 
ügyviteli, adminisztratív okoknál fogva a felújítást, így sajnos elcsúsztak a 
téli időszakra, és így a bontás során néhány korábbi kivitelezési 
problémára is fény derült. Ehhez ugye volt már közgyűlési döntésünk ugye 
plusz költséget biztosítva. A kézilabda csarnok felújítása az idei évben 
megkezdődik, reményeim szerint az ősz folyamán. Tegnap beszéltem 
telefonon Szabó Tünde államtitkár asszonnyal, aki ezt megerősítette 
számomra. Igen, képviselő úr, ha reagálhatok az ön által elmondottakra, 
szemléletbeli különbség van köztünk. Amikor mi a jövő városát építjük, 
akkor azt mondjuk, és ezt visszaerősítik a tisztelt városlakók is, akikkel 
legalábbis én összefutok, találkozunk, beszélgetek, és nem feltétlenül a 
rendezvényekről beszélek, hanem mondjuk a piacról, hogy ilyen látványos 
fejlesztés a korábbi években nem volt Dunaújvárosban. Tehát 
nyilvánvalóan én elfogadom azt az ellenzéki attitűdöt, melyet önnel 
képviselnie kell, hiszen ezért ellenzéki képviselő. Szívesen a Fidesz városi 
elnökeként, nem polgármesterként, a Fidesz helyi vezetőjeként örömmel 
én is megyek egy ilyen egyeztetésre, amire meghív ön, mert azért 
megnézném, hogy milyen elképzelések vannak ezzel a bizonyos etikai 
kódexszel kapcsolatban. De ez csak akkor fair, ha azt tényleg mindkét fél 
betartja. Mindkét fél, azt azért mondom kettő, mert önök már egy. Tehát a 
fasiszta Jobbikkal összeálltak, ebből, képviselő úr, mivel a fasiszta 
Jobbikkal összeálltak, ebből adódóan igazából összemosódik a baloldal a 
nácizmussal már Dunaújvárosban is, de történelem tanárként meg azt 
mondom, hogy pont a fasizmusnak ugye az egyik alapvetése volt a 
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demokrácia ellenesség, ezért fogadnám öntől nagyon nagy örömmel, hogy 
az antiszemita megnyilvánulásokat tevő főpolgármester-jelöltje milyen 
instrukciókkal, Karácsony úr milyen instrukciókkal látja el a tekintetben, 
hogy mi is szerepeljen mondjuk egy dunaújvárosi etikai kódexben. 
Úgyhogy várom a meghívóját, és részt is fogok venni természetesen ezen 
a megbeszélésen. 
 
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 9 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Pintér Attila), nem 
szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

48/2019. (II.14.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Az ülés vezetését átadom alpolgármester úrnak. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:51 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társak! A második napirenddel folytatjuk, jelentés a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Szabó Zsolt képviselő 
úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
sajnálom, hogy polgármester úr kimenekült a teremből, mielőtt 
válaszoltam volna neki. De, hogy azért azt az egyet szeretném elmondani, 
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hogy azt gondolom, hogy antiszemitizmusról és hasonló dolgokról egy 
olyan ember, aki Bayer Zsoltot jó barátjának tartja, az ne oktasson ki 
engem. Olyan ember, aki szerint oké a dunaújvárosi múzeumba meghívni 
Bayer Zsoltot, aki cigányliszkázik, meg hasonló megjegyzéseket tesz, attól 
visszautasítom, hogy ilyen kijelentéseket tegyen a számomra. Azt 
gondolom, hogy a Fidesz uszító propagandáját látva először legyenek 
kedvesek, és házon belül nézzenek körbe! Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Én azt gondolom, magánjellegű dolgok 
megvitatása nem a közgyűlésre és nem a közvéleményre, vagy legalábbis 
a képviselő-társaimra tartozik. Úgyhogy szívesen, szívesebben vettem 
volna, ha ezt személyesen mondja el a polgármester úrnak. 
 
Tehát aki a második napirendet elfogadja, kérem, az igen gomb 
megnyomásával jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
49/2019. (II.14.) 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 Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési tervének elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

                        Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a harmadik napirendre, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervének elfogadása. Pintér Attila 
elnök úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem akartam az első 
napirendnél ellőni ezt a témát, hiszen külön napirend kettő is van az idei 
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költségvetésnek. Az egyik a költségvetési terv elfogadása, illetve a 
következő napirend ugye maga a költségvetési rendeletnek a 
megalkotása. Egyszer kívánok hozzászólni ehhez a témához ennél a 
napirendnél. Először azt szeretném elmondani, hogy nem tartom 
szerencsésnek, hogy bizonyos körök kimaradnak ebből a költségvetés 
alkotásból. 2010 óta vezeti a várost a Fidesz, és az első időszakban azért 
még szokás pártegyeztetést összehívni a költségvetés megalkotásakor 
legalább egyszer. Ennek azért volt jelentősége, mert nyilván az itt ülő 
ellenzéki képviselőknek is lehet véleménye, lehet olyan súlyponti kérdés, 
amit szeretnének, hogy bekerüljön a költségvetésbe, esetenként 
egyébként ez sikerült is. Tehát azt gondolom, hogy az volna a 
tisztességes, hogyha ezt a rendszert visszaállítanánk. Egyébként ez már 
tavaly sem működött. Akkor is szóvá tettem. Ezért fogalmaztam meg most 
is. A másik észrevételem, ez szintén picit formai jellegű, az a 
közmeghallgatásra vonatkozik. Itt már elhangzott a Szabó képviselő úrtól. 
Tavaly is elmondtam, az idén is elmondom, hogy munkaidőbe rakni 
költségvetési közmeghallgatást, az ismét nem szerencsés dolog, hiszen 
nagyon sok városlakó, aki esetleg kíváncsi volna az elképzelésekre, a 
számokra, az a munkája miatt nem tud ezen részt venni. Nyilván emiatt 
senki nem fog elkéredzkedni előbb, és senki nem fog szabadságot 
kivenni. Egyébként évekkel ezelőtt a költségvetési meghallgatás négy és 
öt óra magasságában került megrendezésre. Szerintem az az időpont, ami 
biztosítja azt, hogy a lehető legszélesebb körben itt legyenek a városlakók. 
Alpolgármester úrnak mondom, bár polgármester úr tartotta  költségvetési 
közmeghallgatást, hogy ismét ugye szemezgetett a költségvetésből, ahol 
fejlesztésekről, szociális ellátásokról, közbiztonságról beszélt, ahhoz 
kapcsolódó tavalyi évi feladat végrehajtásokról, illetve idei évi tervekről. De 
továbbra se kapott átfogó képet a város lakossága arról, hogy valójában 
hogy épül föl ez a városi költségvetés, mik azok a feladatok, amikre futja a 
pénzből, mik azok a feladatok, amire nem futja. Tehát nincs 
összehasonlítási alap, még az ágazati elemzéseknél sem, a feladat 
felsorolásoknál sem lett megemlítve az, hogy esetleg a tavalyi évben 
mennyit költöttünk adott feladatokra, az idei évben mennyit tervezünk. Ez 
szerintem azért lenne fontos, mert így fog tudni a városlakó képet kapni 
arról, hogy az egyébként adófizetői pénzeket, aminek részben egy része 
az ő befizetése, azt mire költik, és milyen módon hasznosul a város 
üzemeltetése szempontjából. Ezek formai megjegyzések voltak, nem 
tartalmi. Most egy-két tartalmi dolgot is engedjenek meg, hogy elmondjak 
a költségvetéssel kapcsolatban. Szeretném jelezni azt, hogy nem politikai 
kritikát kívánok megfogalmazni, ezt sosem tettem egyébként a 
költségvetés alkotásánál. Ha ismernem, márpedig ismernek, tudják, hogy 
minden évben azért szólok hozzá a költségvetéshez, mert bizonyos 
folyamatokat látni ebben a költségvetésben, és szeretném fölhívni a 
figyelmet azokra az anomáliákra, ami az idei költségvetésben is és az 
eddigiekben is megjelent. Azzal kezdem, hogy a költségvetés idei évi fő 
összege ugye közel harminchat és fél milliárd forint, ami az előző évihez 
képest 20,64%-os növekedést jelent. Igazából a költségvetés 
növekedésének a jelentős része nem működési költségvetés növekedése, 
hanem a felhalmozási célú növekedés, ami elsősorban a fejlesztésekből 
adódik. Ugye a működési költségvetésünk, az olyan 16,5 milliárd körül 
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van, a felhalmozási célú, az közel 20 milliárd forint, amit tartalmazza azt a 
rengeteg fejlesztést egyébként, amit beépítettek a költségvetésbe. A 
működési költségvetési egyenlegünk az 3,5 milliárd mínuszt mutat, míg a 
felhalmozási, az 7,8 milliárd mínuszt mutat. Ez azért érdekes, mert az 
tisztán látszik, hogy azokra a kiadásokra, amiket beterveztünk, nem áll 
elegendő forrás rendelkezésre. Bár kétségtelen, hogy a felhalmozási célú 
kiadásokra ugye a tavalyi évi maradvány abszolút fedezetet nyújt, hiszen a 
tavalyi évi maradvány, az 8,5 milliárd forint körül van, de a működési 
kiadásoknak a fedezése, az hiányzik. És önök ugye beterveztek 
államkötvény visszaváltásából 1 milliárd 310 millió forintot felhasználásra, 
illetve beterveztek hosszú lejáratú hitelt, ami 1,5 milliárd forint. Ez a 
tartalékfelélés és a plusz hitelfelhasználás, ez a működési 
költségvetésünknek a 16%-a, 17, bocsánat. Szerintem ez egy picit túlzó. 
De majd a végén összefoglalom, hogy miért érdekes ez. Az látszik, én 
megnéztem az ágazati kiadásokat, a költségvetési intézményeket, 
mindenhol növekmény van, ennek jelentős része egyébként törvényi 
előírás következménye, de ami törvényi előírás következménye, annak jó 
részét egyébként az állam biztosítja is. Tehát különböző adó, illeték, 
egyéb bevételeknek a növekedése ezt fedezi. A nagy durranás ugye a 
pályázati úton megvalósuló projektek, ami 14,8 milliárd forinttal van 
betervezve, ugye itt van szennyvízelvezetés, stadionfejlesztés, a TOP 
programok vannak benne, Modern Városok és a kézilabdacsarnok 
fejlesztése. Nagyon jók ezek a fejlesztések, nagyon jó, hogy meg fognak 
valósulni egyébként jelentős részben pályázati pénzből. Azért azt 
szeretném jelezni, hogy ez is adófizetői pénz. Azonban azt már én egy 
párszor elmondtam ebben a közgyűlésben, hogy ezeknek a 
fejlesztéseknek, amikor majd megvalósulnak, a későbbiekben nagy 
valószínűséggel komoly költségvonzata lesz. Itt ha csak két fejlesztést 
emelek ki, a stadiont, illetve a kézilabdacsarnokot, nagy valószínűséggel, 
hogyha ezek a fejlesztések meg fognak valósulni, akkor ezeknek az 
intézményeknek a működtetése nem annyiba fog kerülni, mint amennyibe 
ma kerül. Tehát nagy valószínűséggel tovább fogja terhelni 
Dunaújvárosnak a költségvetését. Az tisztán látszik, és most már évek óta 
látszik egyébként, hogy a városnak a vállalt és a kötelező feladatainak az 
aránya, az nem nagyon változott. Ugye a kötelező feladatokhoz nem 
tudunk hozzányúlni, hiszen ezt törvény írja elő, ezt a városnak el kell 
végezni, azonban a költségvetési bevételhez képest aránytalanul soknak 
tartom a városnak a vállalt feladatait. Én ezt minden évben el szoktam 
mondani, hogy ahhoz, hogy a költségvetési egyensúlyt megteremtsük, 
ahhoz szükséges az, hogy a vállalt feladatok arányát úgy állítsuk be, hogy 
a bevételeink ezt fedezni tudják. Ez évek óta nem így történik, ezért azt 
történt, hogy ugyan 2013-ban a kormányzat átvállalta a városnak az 
adósságát, de volt az én emlékeim szerint 3 milliárdos kötvénycsomagunk, 
amiből gyakorlatilag az idei évben az utolsó, közel 1,5 milliárd 
felhasználásra került. Tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy minden évben 
hiány volt, szép lassan mivel tartalékaink voltak, ezek a tartalékokat 
elfogyasztottuk, de még ez sem lesz elegendő, mert 1,5 milliárdos 
hitelfelvételre kényszerülünk azért, hogy a költségvetési egyensúlyt 
biztosítsuk. Ez véleményem szerint nem jó folyamat, mert ha ezt a 
költségvetést így végrehajtjuk, akkor jövő év elején, 2020-ban az új 
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önkormányzat, bárki is lesz, azzal fog szembesülni, hogy közel 3 
milliárdos mínusz lesz. Bár teljesen nem igaz ez a szám, hiszen a 1,5 
milliárd, az hosszú lejáratú. Azt én nem tudom, hogy hány évre szeretnénk 
visszafizetni, tehát nyilván a 1,5 milliárdos hosszú lejáratú hitel, az nem 
egyszerre fog megjelenni az önkormányzatnál, viszont ha jövő évben nem 
változnak a feladatleosztások, tehát ugyanennyi mindent akarunk 
támogatni, végrehajtani, akkor tisztán látszik, hogy ehhez a bevételünk 
nem lesz meg. Ráadásul el fognak készülni olyan beruházások az idei 
évben, amik növelni fogják a költségvetést. Csak egy példát hadd 
mondjak. Az élményfürdő kérdése. A tavalyi évben nem tudom, mennyit 
költöttünk el rá, de az idei évben úgy láttam, hogy 300 millió fölötti összeg 
lett betervezve az élményfürdőnek az üzemeltetésére. Ez az összeg eddig 
nem szerepelt a költségvetésben, most már szerepel. Tehát, ha így 
növeljük a kiadási oldalt, akkor közép-, hosszú távon el fog jutni oda a 
város véleményem szerint, hogy fizetésképtelen lesz. Az, hogy ez a 
költségvetés korrektül elkészült, az rendben van, és köszönet egyébként a 
hivatal dolgozóinak meg azoknak az embereknek, akik részt vettek ennek 
az elkészítésében. Nyilván ilyen számadatok mellett nem volt egyszerű 
ennek a költségvetésnek az elkészítése. Nincs kétségem afelől, hogy ezt 
a költségvetést az idei évben végre lehet hajtani. Ez pontosan meg van 
tervezve, ezzel év végéig a várost el lehet üzemeltetni. De ez a 
költségvetés egy olyan irányvonalat mutat véleményem szerint, ami lehet, 
hogy jövőre, lehet, hogy három év múlva, lehet, hogy öt év múlva, teljesen 
mindegy, ha ez a folyamat folytatódik, akkor el fogja juttatni oda a várost, 
hogy a város külső beavatkozás hiányában fizetésképtelenné válik. Itt 
adófizető pénzekről van szó, és arról van szó, hogy ezzel az adófizető 
pénzzel korrektül, tisztességesen kell gazdálkodni. A tisztességet nem 
vonom kétségbe, azt, hogy ez megfelelő szakszerűséggel történik, afelől 
vannak kétségeim. Tehát azt gondolom, hogy nyilván kellemes feladat 
egyébként bizonyos költségelemeket kiemelni a költségvetésből, hiszen az 
mindig érint valamilyen érdekcsoportot, valamilyen szférát. Azokkal ezt 
meg kell értetni, hogy ez ma még volt, holnap már nem lesz. Én azt 
gondolom, hogy azt a luxust, hogy ilyen támogatási rendszert, hogy ilyen 
vállalt feladatokat tart fönt az önkormányzat, miközben egyébként hitelt 
kell, fölvegyen, amivel hosszú távra adósítja el a várost, ez véleményem 
szerint nem szerencsés. És szeretnék visszautalni még a 2010 előtti 
időszakra, amikor a város folyamatosan folyószámla hitelkerettel 
dolgozott, hogy azok éven belüli hitelek voltak. 2-2,5 milliárd közötti 
hitelnagyságról beszélünk, ami arra szolgált, hogy a bevételek és a 
kiadások eltérő időben történő felmerülését kiegyensúlyozza, nem arra, 
hogy egyébként a pénzt föléljük, és majd egyszer valamiből vagy 
visszafizetjük, vagy nem. Egyébként évről évre, és ezt vissza lehet nézni, 
az év végi fordulónapkor ennek a hitelkeretnek a kihasználtsága sosem 
érte el az 1 milliárd forintot sem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta 
költségvetés alkotás, ez a fajta hitelkonstrukció, ez az egész, amit most 
letettek elénk, ez rendkívüli kockázatokat rejt magában. És ez szerintem a 
következő közgyűlések fogják majd élvezni ennek a negatív hatásait. 
Úgyhogy én ugyan általában a pénzügyi bizottság elnökeként támogatni 
szoktam a költségvetést, mert azt mondom, hogy a költségvetés 
elfogadása, az egy nagyon fontos, hiszen ez biztosítja a város működését, 
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de az idei évben tartózkodni fogok a költségvetés elfogadásától, és ezzel 
jelezni szeretném önöknek, hogy ez a folyamat nem jó, és ezen szerintem 
változtatni kell. Nem késő a változtatásra. És minden egyes változtatásnak 
hosszabb távon lesz kihatása a költségvetésre. Én azért hívom föl a 
figyelmet, ugyan választási év van, és ilyenkor nem szívesen hoz a 
közgyűlési többség olyan döntéseket, amivel a választási esélyeit 
rombolja, de én azt gondolom, hogy ne tartsanak, és ne féljenek ettől, 
mert Dunaújváros lakói szerintem pontosan értik, hogy miről van szó, és 
azt szeretnék, hogy a jövőben is olyan városban éljenek, ami 
működőképes. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, elnök úr. Csak egy mondat, köszönjük, szó szerint, köszönjük. 
2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, és én arra emlékszem, hogy 
2006 óta év, mint év megfogalmazódott, hogy a város költségvetése, 
teherbírása, az nem jó irányba megy, és ma 2019-et írunk, és ehhez 
képest a költségvetés kibírta a rá nehezedő terheket, vagyis a város nem 
dugult be, a költségvetés megalapozott volt. Én ezt kívánom a mostani 
költségvetés elfogadásakor is. Köszönöm szépen. Szabó Zsolt képviselő 
úré a szó! 
 

(Cserna Gábor polgármester visszatért az ülésterembe 10:00 órakor.) 
 
Szabó Zsolt képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hogyha 
viccesen akarnám kezdeni ezt a nyilván komoly témáról való vitát, akkor 
én azt tudnám mondani, hogy Szepesi alpolgármester úr valószínűleg 
otthon hagyta a könyökvédőjét, merthogy ez a költségvetést, ezt nem egy 
könyökvédős könyvelő alkotta, az biztos. És egy megjegyzést engedjen 
meg Gombos alpolgármester úr, hogy azért azt lássuk, hogy itt úgy áll 
most a város, hogy volt egy adósságkonszolidáció, tehát hogy lehet arra 
számítani, hogy önök eladósítják ezt a várost, és akkor majd vagy 
megmenti a kormány vagy nem, csak ez szerintem a dunaújvárosi 
választópolgárok életével folytatott orosz rulett, aminek hát nem nagyon 
van értelme. És Pintér képviselő-társam viszonylag alaposan kifejtette, 
hogy mik a problémák ezzel a költségvetéssel. Pár dolgot szeretnék én is 
kiemelni, szerintem az a legrosszabb út, amibe eshet egy város akkor, 
amikor költségvetést alkot, hogyha a működési költségeinek a fedezésére 
vesz föl hitelt, hiszen azt visszafizetni, azt visszatermelni nagyon 
bizonytalan, és csak komoly nehézségek árán lehet. És hát a másik az az, 
hogy mindig, hogyha mondjuk nem lesz meg ez a hitelfelvétel, akkor van 
egy komolyabb fogadásom arra, hogy önök nem a labdarúgó stadion 
fejlesztésén fognak spórolni, hanem majd valami, más személyi jellegű 
kiadáson. Ugye ismerik, hogyan működik a Fidesz. De hogy, hát én 
nagyon kérem önöket, hogy mindenekelőtt azt tekintsék feladatuknak, 
hogy a dunaújvárosi közalkalmazottak tisztességes juttatásokat kapjanak, 
hogy a városban minden tisztességgel működjön, és utána legyenek a 
többi dolgok. Ugyanakkor a fejlesztéseket is, hogyha megnézzük, 
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szerintem olyan szempontok szerint kell a fejlesztéseket megvizsgálnunk, 
hogy jók-e vagy sem, hogy egyrészt teremtenek-e munkahelyet, másrészt 
a Dunaújvárosban, segíti-e azt, hogy a dunaújvárosi fiatalok itt maradjanak 
a városban, akkor amikor egy városrésznyi, egy Római városrésznyi fiatal 
hagyta el Dunaújvárost, akkor azt gondolom, hogy kiemelt feladatunknak 
kell tekinteni azt, hogy a dunaújvárosi fiatalok, azok itt maradjanak 
Dunaújvárosban, itt alapítsanak családot, itt éljenek, itt dolgozzanak. 
Ehhez szerintem azon keresztül vezet az út, hogyha olyan típusú 
fejlesztéseket teszünk, mint pl. ez nyilván nem egy költségvetési tétel, de 
én Dunaújváros polgármesterének a helyében erősen lobbiznék azért, 
hogy a dunaújvárosi most már egyetemen minél több mesterképzés 
legyen, hogy a dunaújvárosi fiatalok a bölcsődétől az egyetemi szintű 
tanulmányaikig itt, Dunaújvárosban végezhessék a tanulmányaikat, és 
utána Dunaújvárosba hozzunk olyan munkahelyeket, amik magas 
hozzáadott értékkel bírnak, amihez képzett munkaerő kell, akit 
megfizetnek, hogy ezek az emberek, ezek itt, Dunaújvárosban tudjanak 
letelepedni, itt tudjanak családot alapítani. Azt gondolom, hogy ez a 
Dunaújváros fejlődésének az útja, úgyhogy abból a szempontból kell 
megvizsgálni a fejlesztéseinket, hogy segítik-e azt, hogy Dunaújvárosban 
maradjanak a fiatalok, a dunaújvárosi fiatalok itt alapítsanak családot, és 
hogy új munkahelyeket teremtsen a költségvetést. Szerintem ezt a három 
szempontot, hogyha megnézzük, akkor világossá válik, hogy ezeknek a 
szempontoknak ez a költségvetés nem felel meg, csak és kizárólag feléli 
kampánycélból Dunaújváros meglevő tartalékait. Köszönöm szépen. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:09 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, komolyan tényleg 
kampányidőszak van. Amit Szabó képviselő-társam elkövet, az már 
hihetetlen. Nem ühüm, hanem igen. Aha is jó. A 
kommunikációképesség… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Uraim! 
 

Iván László képviselő: 
 
Így igaz. Pintér Attila képviselő-társamtól kaptunk egy tizenhárom perces 
elemzést tulajdonképpen, és majdnem azt mondom, hogy meg is értettem, 
hogy miről beszél. Szabó képviselő-társamtól kaptunk egyszer hat percet 
meg egyszer kaptunk négy percet arról, hogy ki hova költözött, és mit 
csinált. És folyamatosan kampányol. Ezzel nincs is semmi probléma, csak 
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azon húztam föl magam, hogy megint elmondta, hogy a Római 
városrészből hány fiatal költözött el. Huszonhét évig éltem a Római 
városrészben, és elköltöztem a Barátság városrészbe. Tehát én, voltam 
én is fiatal, még most is fiatalnak, persze, szövegértés, így igaz. Ön, mint 
közgazdász nagyon jól tudja, a szövegértésben is vannak dolgok. Csak 
elmondom, hogy ez egy költségvetési vita. Szerintem. Nem politikai 
vircsaft, vagy mit szoktunk mondani szállóigeként most már ugye, csörte. 
Úgyhogy én köszönöm szépen Pintér Attilának, hogy elmagyarázta 
nekünk azt, hogy mit kell, mit lehet, és mit hogyan. Gondolom, Szepesi 
Attila alpolgármester úr is el fogja nekünk mondani majd, hogyha lesz felé 
kérdés. És tényleg arra kérem Szabó Zsoltot, hogy ne itt kampányoljon. 
Nagyon jól néz ki a facebook profilja, nagyon jó dolgot tud elmondani fönt, 
Budapesten és itt-ott. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A napirendet lezárom. És a következőt szeretném mondani. Pintér Attila 
hozzászólása teljesen tárgyilagos és tényszerű volt. Egyébként meg 
szoktuk, hogy nagyon komolyan készül a költségvetési napirendek 
elemzésére, és teljesen érhető volt. Igazából az ön mondandójából 
semmit nem értettem, hiszen ez egy költségvetési terv, 2019. évi 
költségvetési terv megtárgyalása. Az se értettem persze múltkor, hogy 
mondta, közgazdászokat a közgazdasági egyetemeken képeznek, de 
gratulálok, ha ön közgazdász, képviselő úr. Majd jegyzőkönyvből 
visszaolvassa. Én szeretném viszont e helyről megköszönni Szepesi Attila 
alpolgármester úr munkáját, amely egyébként naponta látom, hogy 
mennyire igyekszik úgymond rendbe tartani a költségvetést, és jegyző 
asszonyon, illetve Salamonné Pintér Mónika osztályvezetőn keresztül a 
pénzügyi és költségvetési osztály valamennyi ügyintéző kollegájának, aki 
részt vett ebben a nagyon komoly koordináló tevékenységben, amely 
egyébként szükségeltetik is egy költségvetés elkészítésében. Azok a 
módszerek, mint annak az idején, kezdő képviselő voltam. Ki volt még itt? 
Csak én voltam itt, ahogy körbenézek, bár Jutka néni volt még képviselő, 
a Siba úr féle költségvetés készítése, aki még emlékszik, és ez így mond 
valamit. Hát, az az időszak már nyilvánvalóan, annak az ideje lejárt. És 
egyébként az etikai kódex, amivel ugye az első napirendi pontnál ön 
foglalkozott, pont ilyen jellegű dolgokat kell, hogy tartalmazzon, amiről 
Pintér Attila képviselő úr beszélt. Tárgyilagosan, objektíven, a napirendet 
elemezve mindenfajta politikai dolog, és az is teljesen korrekt volt, ahogy 
megfogalmazta a végén, hogy ugye a pénzügyi bizottság elnökeként 
általában támogatni szokta, de egyfajta üzenettel él a többség, a 
városvezetés irányába egyfajta figyelmeztetés. A Római városrésznyi, 
mert Iván Lászlónak nincs igaza, képviselő úrnak abban, mert sose azt 
mondja, a Rómairól mennyien költöznek el, hanem Római városrésznyi 
fiatal megy el, ami nem igaz egyébként. Ezek, hogy mondjam, ezek az 
első napirendnél elfogadható politikai érvek, hiszen önnek ezt leírja nyilván 
az antiszemita főpolgármester-jelöltje, tehát leírja, ön elmondja, csak akkor 
ezek után tényleg örömmel várom ezt a pártok közötti egyeztetést ugye az 
etikai, választási etikai kódex jegyében. Indítványozom, hogy a közgyűlés 
fogadja el az ez évi költségvetési tervet. Parancsoljon, képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Végre van 
lehetőségünk akkor erről a dologról beszélni, mert az előbb sajnos kiment 
a teremből. Szóval, azért polgármester úr, ön, aki Bayer Zsoltot itt 
többször a barátjának nevezte, akinek ismertek a kijelentései, amiket most 
itt nem idéznék, akkor arra szeretném önt kérni, hogy legyen kedves, és 
engem különböző antiszemitizmushoz köthető dolgokról ne oktasson ki, 
hanem először a saját háza táján nézzen körbe. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki a napirendet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon. Jaj, elnézést 
kérek! 
 
I. határozati javaslatot! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

50/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetési tervének egyensúlyban tartásához szükséges 
külső forrás igénybevételének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 

tudomásul veszi, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének egyensúlyban tartásához 1.500.000 E Ft külső forrás 
bevonása szükséges.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Polgármestert, hogy a 

jogszabályok szerinti szükséges intézkedéseket az indikatív ajánlatban foglaltak 
tekintetében tegye meg, a Magyar Államkincstár felé indítványozza a 
Kormányzati hozzájárulás kezdeményezését 1.500.000 E Ft lehívása 
érdekében.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ajánlattevő Pénzintézet 

indikatív ajánlatainak ismeretében 10 hónapos türelmi idő igénybevétele mellett, 
46 hónapos futamidővel és fix kamatozással kívánja igénybe venni a külső 
forrást. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a szükséges iratokat és a hitelszerződést, az előterjesztés mellékletét 
képező indikatív ajánlatban foglaltaknak megfelelően írja alá. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség szerint, a külső forrás 
1.500.000 E Ft összegét a 2020., 2021., 2022. évi költségvetés készítésekor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester 
Határidő: 2019. február 14. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
II. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

51/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetési tervének elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 

2019. évi költségvetési tervadatokat tartalmazó előterjesztést és az abban 
foglaltakat a költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht. 29/A §-

ban meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletből származó kötelezettséget 2019. január 1-jén könyveiben nem tart 
nyilván.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester 
Határidő: 2019. február 14. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy tudomásul bír 

arról, miszerint a költségvetési információk feldolgozása befejezéséig rögzített 
és a mérlegkészítés időpontjáig beérkező, előző évet terhelő kötelezettségek 
könyvelt összegének különbözete (beleértve a költségvetési szervek adatait is) 
a zárszámadás során, a maradvány elszámolásban kerül rendezésre.  Felkéri a 
Polgármestert, hogy a zárszámadási rendelet összeállításakor a maradvány 
elszámolást a tényleges kötelezettségek figyelembevételével állítsa össze. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
  - az előterjesztés beterjesztéséért: 
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a jegyző 
  - az előterjesztés előkészítéséért: 

                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé 
                 terjesztése 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeltének 
megalkotására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

                        Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A költségvetésről szóló rendelet megalkotására kerül sor. Üdvözlöm Bata 
urat, a város, Dunaújváros Megyei Jogú Város könyvvizsgálóját. 
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
És szavazásra teszem fel! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – megalkotta a 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És egyébként meg is köszönöm Bata úr munkáját egyúttal, hiszen évek 
óta, és ugye ez nem politikai kérdés, hogy milyen városvezetés van, évek 
óta szakszerűen, objektívan, korrektül végzi a könyvvizsgáló segítségét, 
amely egyébként nagy, úgymond tényleg tényleges segítséget jelent a 
városvezetésnek. 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendre, a tavalyi évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendelet módosítására. 
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Hozzászólás hiányában előbb a határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

52/2019. (II.14.) határozata 
a 2018. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának 

az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a 2018. október 5-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 1.228 E Ft-tal csökken. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami 

támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetését módosítja. A 
költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi 
kiadás csökken 4.755 E Ft-tal. 

 
3.  Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati 

költségvetés 5.b melléklet intézményi tartalék terhére 11.802 E Ft-ot rendez, 
valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 15.329 E Ft-ot az 
Intézményi tartalék javára számol el. 

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

hogy a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1. 
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás 
                  alkalmával 

  
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2019. február 14. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a rendelettervezetről, rendeletmódosításról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megalkotta a 7/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szociális rászorultságtól függő ellátásokról szóló rendeletünk módosítása 
című napirend. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – megalkotta a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgálatási díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására kerül sor. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! A döntés minősített többséget igényel. 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – megalkotta a 
9/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A családi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról dönt a közgyűlés! 
 

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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – megalkotta a 
10/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei 

étkeztetésének biztosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A gyermekek, és itt ugye Szabó képviselő úr, itt van a „kedvenc témája”, a 
rászoruló dunaújvárosi gyermekek ez évi szünidei étkeztetésének 
biztosítása. 
 
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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
53/2019. (II.14.) határozata 

a 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi 

szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben 
biztosítja a rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek 
részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi 

nyári ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 
az intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a 
gyermek 2019. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes 
intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi 

nyári ingyenes gyermekétkeztetést az iskoláskorú (általános, illetve 
középiskolás) gyermekek részére 2019. június 17-tól 2019. augusztus 31-éig 
tartó időszakban, összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos helyzetű, illetve a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem 
fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetésének forrását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 4. melléklet 10. Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja utólagos 
elszámolás mellett. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                       
Határidő: 2020. január 31. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes 

szünidei étkeztetések lebonyolítására a Gasztro-Life Kft., a Ceka & Csoki Bt., 
és a Kiss-Proviant Kft-től elektronikus úton kér be árajánlatokat. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. 

számú mellékletében szereplő „Vállalkozási szerződést” és egyetért annak 
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tartalmával. 
 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2019. év tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésére vonatkozó 
„Vállalkozási szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a 
kiválasztott szolgáltatóval megkösse.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 

41. Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. és az Önkormányzat között szerződés 
megkötése a Vasmű út belvárosi szakasz, ez az a bizonyos egymilliárdos 
támogatás, kormányzati támogatás, meg is jelent a Közlönyben, 
megvalósításához szükséges. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak 
annyit szeretnék mondani, hogy megkérném polgármester urat, hogy kérje 
majd föl a dunaújvárosi cégeket arra, hogy ezen a pályázaton elinduljanak, 
ha már egy ekkora volumenű dologról van szó, hiszen jól láthatjuk, hogyha 
pl. egy olyan cég kapja, mint aki az Aranyvölgyi utat is csinálta, ott abból 
csak a gondok voltak, illetve nehézkes volt még most is a helyreállítás, ott 
a gond van. Úgyhogy igenis adjuk meg a lehetőséget a dunaújvárosi 
cégeknek, hogy egy ilyen volumenű tendert elnyerjenek. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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 
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Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

54/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához 
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szerződés 

megkötésével kapcsolatos döntésről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű 
út belvárosi szakaszának felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok lebonyolítására vonatkozóan 
szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2019.02.28. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út belvárosi 

szakaszának felújításának megvalósításához szükséges közbeszerzési 
feladatok lebonyolításával kapcsolatos szerződéshez szükséges fedezetet a 
2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható 
keret és közbeszerzési fedezet) előirányzat sorából biztosítja bruttó 12.700.000 
Ft összegben, mely később az állami támogatás forrásából elszámolható.  

 
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: 

 
II. határozati javaslatról szintén minősített többséggel dönt a közgyűlés! 
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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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
55/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának  megvalósításához 

szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 
megkötésével kapcsolatos döntésről 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű 

út belvárosi szakaszának felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 
szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2019.02.28. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út belvárosi 

szakaszának felújításának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéshez szükséges fedezetet a 2019. 
évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható 
keret és közbeszerzési fedezet) előirányzat sorából biztosítja bruttó 10.160.000 
Ft összegben, mely később az állami támogatás forrásából elszámolható. 

 
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.) 
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11. Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő 
parkolók kiviteli terveinek elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

És nagyon fontosnak tartom a következő napirendet, mely összefügg az 
előzővel, hiszen a Vasmű út 7-25. szám előtti parkolók kiviteli tervek 
elkészítése. Ez ugye párhuzamosan történne a belvárosban, ugyanaz a 
belvárosi Vasmű út szakasz a Vasmű út felújításával. 
 
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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

56/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros területén a Vasmű út 7–25. szám előtt létesítendő parkolók 

kiviteli terveinek elkészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók kiviteli tervét bruttó 
2.095.500,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Dunaújváros területén a Vasmű út 7-25. szám előtt létesítendő parkolók kiviteli 
tervének elkészítése feladat fedezetét bruttó 2.095.500,- Ft összegben a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló tervezett önkormányzati 
rendelet 7a. Melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály alcím alatti 2.15. „Belváros területén parkolók tervezése” során 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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     Határidő: 2019. február 22. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő  kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint a  kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a jegyző 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 

                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
      a szerződés aláírásával egy időben 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített 
tervének elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Gőzmalom utca útépítési egyesített terv elkészítése. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 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), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

57/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének 

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

területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervét bruttó 5.029.200,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített terv készítésének 
fedezetét bruttó 5.029.200,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló tervezett önkormányzati rendeletének 7a. Melléklet 1. 
Városfejlesztés és-rendezés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím 
alatti 1.3. „Csillagdomb beépítetlen területein tervek készítése” során biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

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

Határidő: 2019. február 22. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő  kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint a  kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                       a jegyző 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                       közreműködésért: 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
                     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
        aláírásával egy időben 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

13. Javaslat a TOP-6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében 
megvalósuló Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének 
felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 1. számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben TOP-os pályázatainkra térünk rá. A Mozicentrum 
kapcsán létrejött kivitelezési szerződés módosításáról döntünk. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

58/2019. (II.14.) határozata 
TOP- 6.3.2. „Zöld város kialakítása” című projekt keretében megvalósuló 
Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatkozó 

kivitelezői szerződés 1.sz. módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) kötött TOP - 6.3.2 Dózsa 
Mozicentrum épületének- és környezetének fejlesztése c. projekt kivitelezési 
feladatai tárgyú vállalkozási szerződés módosítását elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1.sz. módosításának 
aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  2019. február 28.  

 
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
14. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 “Táborállás csapadékvíz 

elvezetése tárgyú” című pályázatra vonatkozó tervezési program 
elfogadására, kapcsolódó költségeinek biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Táborállás csapadékvíz elvezetése kapcsán tervezési program 
elfogadása. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én 
a Gőzmalom utcánál szerettem volna szót kapni, de nem sikerült. De azt 
szeretném mondani, hogy teljes mértékben támogatom a dolgokat, és 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy nemcsak a Gőzmalom utca van, 
hanem Csillagdombon egy nagy terület van, ahol meg kéne oldani a 
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közművet és egyéb más dolgokat. És nagyon fontos lenne, mivel hogy a 
kormány hozott olyan döntéseket, a hét pontot, amit elfogadok, és 
támogatnám, mert fiatalok itt települjenek le Dunaújvárosban, ott vannak 
még olyan telkek, területek, amit érdemes lenne arra szolgálni, hogy itt 
tartsuk a dunaújvárosi fiatalokat Dunaújvárosban. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértek önnel, képviselő úr. Aki támogatja… Melyiknél vagyunk? Igen, 
Táborállás. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2019. (II.14.) határozata 
 TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tárgyú” 

című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Vállalkozási Szerződést 
kössön a DVG Zrt.-vel a  TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” projekt megvalósítása érdekében. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. február 28. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP - 

6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése pályázat 
kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban 
említett Vállalkozási Szerződést bruttó 24.320.500,- Ft mértékéig a projekt 
elszámolásában szerepeltesse. 
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4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban foglalt 
kötelezettségvállalásra a 2019. évi költségvetésben biztosít forrást. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
határozati javaslat 3.) pontjában említett Vállalkozási Szerződésre a forrás 
biztosítását a 2019. évi költségvetés módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, 

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Látogatóközpont kialakítása, marketing stratégiával kapcsolatos feladatok. 
 
Aki támogatja, kérem, 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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

60/2019. (II.14.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 

pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével 
kapcsolatos feladatok átadására 

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

Communication Bt. gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázat keretében a 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című beruházás előkészítéséhez kapcsolódó Marketing Stratégia és 
Üzleti terv elkészítéséről 5.998.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.617.460,- Ft 
megbízási díj ellenében. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 
képező szerződést elfogadja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                         Peer Communication Bt. ügyvezetője 

Határidő: a Marketing Stratégia és Üzleti terv megindítására: 2019. március 1. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő feladathoz előfinanszírozásként 5.998.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
7.617.460,- Ft saját forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22. „Pályázati és egyéb 
más támogatással megvalósuló projektek kiadásai” sor terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 
               -  a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
               -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
16. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, 

Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti 
terv dokumentáció elkészítéséval kapcsolatos feladatok átadására 
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 
Meghívott:  Takács Rita, a Peer Communication Bt. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

61/2019. (II.14.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa Múzeum 

fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 

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

Communication Bt. gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázat keretében az 
Intercisa Múzeum fejlesztése című beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
Marketing Stratégia és Üzleti terv elkészítéséről 5.998.000,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 7.617.460,- Ft megbízási díj ellenében. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 Peer Communication Bt. ügyvezetője 
Határidő: a Marketing Stratégia és Üzleti terv megindítására: 2019. március 1. 

  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő feladathoz előfinanszírozásként 5.998.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
7.617.460,- Ft saját forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22. „Pályázati és egyéb 
más támogatással megvalósuló projektek kiadásai” sor terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
17. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, 

Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia 
és üzleti terv dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok 
átadására 
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 
Meghívott:  Rőczei Károlyné, a Cédrus Consult Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aquantis Látogatóközpont, szintén marketing és üzleti terv! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
62/2019. (II.14.) határozata 

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv 

dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Cédrus 
Consult Kft. gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázat keretében az Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
Marketing Stratégia és Üzleti terv elkészítéséről 6.000.000 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 7.620.000,- Ft megbízási díj ellenében. 

  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                Cédrus Conzult Kft ügyvezetője 
Határidő: a Marketing Stratégia és Üzleti terv megindítására: 2019. március 1. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő feladathoz előfinanszírozásként 6.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
7.620.000,- Ft saját forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22. „Pályázati és egyéb 
más támogatással megvalósuló projektek kiadásai” sor terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
18. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat részeként beszerzett 
gépjárműre vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke              
Meghívott:  Kecsés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi 
 elnöke  

                    Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szociális alapszolgáltatások, haszonkölcsön szerződés. Nagyon fontos a 
dolog. Szabó Imre osztályvezető úr örömmel tájékoztatott, hogy ez az 
autóbusz meg is érkezett, és egy sajtó nyilvános átadásra fog sor kerülni 
az igazgató asszony egyeztetésével. Egy TOP-os pályázat keretében 
kapja a Jószolgálati Otthon ezt a gépjárművet. 
 
Aki támogatja, kérem, 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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 
 
 



54 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

63/2019. (II.14.) határozata 

a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat részeként beszerzett 

gépjárműre vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-
00001 “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat 
keretében és terhére a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére beszerzett 
személyszállító kisbusz üzembentartási és fenntartási költségviselés rendezésére 
vonatkozó, a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal kötendő határozatlan idejű 
haszonkölcsön szerződés megkötéséhez, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
haszonkölcsön szerződés aláírására a határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és Rév út 

közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és 
átdolgozására vonatkozó szerződés aláírására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése. Felülvizsgálat, 
átdolgozásra vonatkozó szerződés aláírása. 
 
Legyenek szívesek voksolni a géppel! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2019. (II.14.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” 

projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozó 
szerződés aláírásáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út 
közlekedésfejlesztése” projekt kiviteli terveinek aktualizálására vonatkozó 
Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft-vel kötendő vállalkozási szerződést 
terjessze be polgármesteri aláírásra.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

                                    - a határozat közléséért: 
                                      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2019. február 28. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt kivitel terveinek 
aktualizálásának költségei vonatkozásában bruttó 1.016.000,-Ft 
előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019.évi költségvetése terhére a “5. melléklet 22.4.3 Top programok dologi 
kiadások soron”. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                            a polgármester 
                          - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: 2019. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

20.  Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában létrejött vállalkozási 
szerződés módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a bírálóbizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 

                     Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Labdarúgó-sportlétesítmény II. ütem vállalkozási szerződés módosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

65/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési 

munkáinak elvégzése tárgyában létrejött Vállalkozási Szerződés módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 655/2017. (X.19.) határozatával 

döntött a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú Kbt. Harmadik rész 113.§ (5) 
bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 166/2018. (IV.19.) határozatával döntött a közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról, és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a P-R 2017 konzorcium közös ajánlattevőkkel megkötötte a 
Kivitelezési Szerződést 2018. 05. 11.-én. A szerződés szerinti vállalási ár nettó 
775.651.344,- Ft (2% tartalékkeret nélkül)+ÁFA. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 631/2018.(XI.15.) határozatával 

döntött a Dunaújváros labdarúgós-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában 
megkötött és kettő alkalommal módosított Támogatási Szerződés 3. számú 
módosításáról. A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása 2019. 01.25-én 
került aláírásra, melynek aláírásával a sportlétesítmény fejlesztésre a teljes 
támogatási összeg biztosításra került, mindösszesen bruttó 1.396.512.000,- Ft. 
A költségek soron belüli átcsoportosításával a kivitelezésre mindösszesen 
bruttó 1.184.775.751,- Ft áll rendelkezésre. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a 

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény teljes körű használatát biztosító 
kiegészítő munkákra -új székek és a sportolói épületrész bútorainak 
beépítésére - van szükség, melynek a vállalási ára nettó 142.010.638,- Ft+ÁFA. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-3. pont alapján - hivatkozva a 

Kbt. 141.§(4) bekezdés b) pontjára- jelen határozat mellékletét képező 
Vállalkozási Szerződés 1. számú módosításával egyet ért és abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

4. pontban elfogadott Vállalkozási Szerződésmódosítás aláírására és ahhoz 
szükséges döntések meghozatalára. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2019. március 1. 
                        - a szerződés aláírására: 2019. március 14. 
 
6.  A 4. pontban elfogadott Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása szerint a 

Vállalkozói díj mindösszesen nettó 917.661.982,-Ft (2% tartalékkeret 
nélkül)+ÁFA, összesen bruttó 1.165.430.717,- Ft, melynek fedezete 
Dunaújváros MJV Önkormányzat 2019. évi költségvetés 7a melléklet/ 22 cím 
2.1. pontjában rendelkezésre áll.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt 

engedélyezési terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése 
tárgyában ajánlattételi felhívások kiírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt ajánlattételi felhívások 
kiírása. 
 
Tessék szavazni! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/2019. (II.14.) határozata 

a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési terveinek 
felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában ajánlattételi 

felhívások kiírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé 
Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt Intercisa Castrum műemléki és 
tájrekonstrukció, látogatóközpont és római kőtár engedélyezési tervének 
felülvizsgálata és kiviteli tervének elkészítése tárgyában. 
 Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 
1. C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, Antónia utca 19.) 
2. A+ Építész Stúdió Kft., dr. Kovács Andor Krisztián (7625 Pécs, Magaslati út 26.) 
3. APM Consulting Kft., Szamosközi Imre (7621 Pécs, Király utca 34.) 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                     főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                   - a határozat közléséért: 
                     főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2019. március 5. 
 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett terv 
elkészítésére 15.000.000,- Ft + Áfa pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének pályázat és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai sor terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
22. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival 

kapcsolatos döntések meghozatalára (Rácdomb, Táborállás, Momert 
telephely) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sporbizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rácdomb, Táborállás, Momert telephely vonatkozásában 
településrendezési eszközök módosítása. 
 
A I.-ről döntünk először! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

67/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 

beérkezett vélemények elfogadásáról (Táborállás, Rácdomb, Momert telephely) 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 
figyelembe veszi a Táborállás területén településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 41. §-a szerinti véleményezési 
eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 

 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 
 

1.  Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2.  Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
3.  Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  

Székesfehérvári Járási Hivatala 
4.  Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
5.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
6.  Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
7.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály  
8.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9.  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

Táborállás területén településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel 
nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 

figyelembe veszi a Rácdomb területén településrendezési eszközök 
módosításával Korm. rend. 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során 
beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 

 
1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
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3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  
Székesfehérvári Járási Hivatala 

4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
6. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály  
8. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

Rácdomb területén településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel 
nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 

figyelembe veszi a Momert Zrt. telephelyén településrendezési eszközök 
módosításával Korm. rend. 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során 
beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 
 

1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  

Székesfehérvári Járási Hivatala 
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
5. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
6. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály  
8. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 

 
Nem adott véleményt: 

 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály 
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 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 
 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Momert 

Zrt. telephelyén településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
Korm. rend. 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel 
nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

1-6. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálati anyagát a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint 
terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Majd a II.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. 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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

68/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 

készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 
(Táborállás, Rácdomb, Momert telephely) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek Táborállás területén történő módosításával 
kapcsolatban az „egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (3) bekezdése és 3. §-a 
alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek Rácdomb területén történő módosításával 
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kapcsolatban a Kr. 1. § (3) bekezdése és 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja indokoltnak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek Momert Zrt. telephelyén történő módosításával 
kapcsolatban a Kr. 1. § (3) bekezdése és 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja indokoltnak. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

városi főépítész közreműködésével az 1-3. pont alatti döntésről és indokairól 
tájékoztassa a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a 
nyilvánosságot. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

 
23. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 

költségeinek elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségek, ugye ez a 
megyei jogú város, két megyei jogú város és a megyei önkormányzat közti 
megállapodás alapján. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

69/2019. (II.14.) határozata 
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

működési költségeinek elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett fórum 
működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének 1. városfejlesztés és 
-rendezés sor dologi kiadásai terhére. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. 

pontban megnevezett megállapodás megkötésére és a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. 
módosítás (2019. január-március hónap) megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ez évi első negyedéves közszolgáltatási szerződés első módosítása, 1. 
számú módosítás. 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

70/2019. (II.14.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás /2019.január-március/ megkötéséről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2019. január 4-én megkötött a 2019. január-
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március hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a 
III. során szereplő előirányzat 130.000.000 Ft emelésével, jóváhagyja. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. „Környezet egészségügy” 3. dologi 
kiadások soron 39.667.500 Ft biztosított, míg a 7.a. melléklet 23. Pályázati és 
egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai előirányzat, „Élményfürdő 
fűtési meleg víz kiépítése önerő” elnevezésű sorról történő átcsoportosítás 
útján biztosítja, a költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 
3. dologi kiadások elnevezésű sorra 90.332.500 Ft összegben. 

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

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 2019. január-március hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítását írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály 
               a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. február 28. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, 
valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                          előkészítéséért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2019. évi költségvetés tervezése 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
                          aláírásával egyidőben 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási 

munkáira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
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 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Felújítás dunaújvárosi önkormányzati tulajdonú intézményekben, DVG Zrt. 
 

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 1 fő (Barta Endre), távollévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

71/2019. (II.14.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 
12.207.182,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei JogúVáros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) „5.b. Intézményi tartalékok” során rendelkezésre álló 
összeg biztosítja, a rendelet 7.b.  melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 
„Óvoda felújítása” elnevezésű új sorra  (9.486.081,- Ft) és a 7.b. melléklet 1. 
Városfejlesztés- és rendezés „Iskolák felújítása” elnevezésű új sorra 
(3.120.701,- Ft) történő átcsoportosítás útján. 

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

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

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. március 01. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő  módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a jegyző 
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                        - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja          
                - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. március 01. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) 

számú határozatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügy bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet  

                    Dunaújváros főigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy korábbi, tavalyi, májusi határozatunk, mely a kórházzal kapcsolatos, 
ennek a határozatnak a módosítására kerül sor háziorvosi körzetek 
rezsiköltségeinek fizetésével összefüggésben. 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

72/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 261/2018. (V.17.) számú 
határozatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. számú felnőtt háziorvosi 

körzet rezsiköltségének fizetéséről szóló 261/2018. (V.17.) határozata 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat 

mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 4. számú 
felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás 
megkötéséhez, mely szerint 2019. március 1-től bruttó 33.300,-Ft/hó és a 
mindenkori telefonköltség megtérítésére kerül sor a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott bevétel terhére.” 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 

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

Határidő: 2019. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent 
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet között a 8. számú felnőtt háziorvosi 
körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügy bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet  

                    Dunaújváros főigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Majd a Szent Pantaleon-Kórház és a város között a 8. számú felnőtt 
háziorvosi körzet szintén rezsiköltség megállapdás megkötés. 
 
Szavaz a közgyűlés! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

73/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító 

megállapodás megkötéséről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat mellékletét 
képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötéséhez, mely szerint 
2019. április 1-től bruttó 44.925,- Ft/hó megtérítésére kerül sor a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott, a körzet finanszírozását célzó bevétel 
terhére. 
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2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megjelölt szerződést írja alá, és a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújvárost, mint szerződő felet a határozat megküldésével 
tájékoztassa a testület döntéséről. 

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

Határidő: - a határozat megküldésére: 2019. február 28. 
                        - a szerződés aláírására: 2019. március 22. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28.  Javaslat a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 

munkatervének jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Tóth Éva igazgató asszonyt, a József Attila Könyvtár vezetőjét. 
Tavalyi beszámolójuk, illetve az ez éves munkaterv.  
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

74/2019. (II.14.) határozata 
a József Attila Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 

2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila 
Könyvtár 2018. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező beszámolóját. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
               a polgármester  
             - a határozat közlésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő: 2018. február 22. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila 
Könyvtár 2019. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
               a polgármester  
             - a határozat közlésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő: 2019. február 22. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 
igazgatóját, hogy az intézmény 1. ponttal elfogadott 2018. évi beszámolóját és 
a 2. ponttal elfogadott 2019. évi munkatervét küldje meg a megyei hatókörű 
városi könyvtár részére. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  2019. február 22. 
                - a határozat végrehajtására: 2019. március 1. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És szeretnék igazgató asszonynak mondani egy pár gondolatot. Nagyon 
magas szinten értékelem azt a szakmai tevékenységet és vezetői 
tevékenységet, amelyet ön az intézmény élén végez. Elsősorban a 
rádió24-nek a helyi híreiből tudok tájékozódni a könyvtár eseményeiről, de 
volt egy nagy interjú önnel a Dunaújvárosi Hírlapban január elején 
valamikor, amit végigolvastam. És nagyon-nagyon, hogy mondjam, 
ugyanúgy, mint a Bartók, ugyanúgy, mint a múzeum, csak már nem 
dicsérem igazgató urat, mert már agyon dicsértük, ugyanez igaz a 
könyvtárra is, hogy amióta ön vezeti az intézményt, teljesen más jellegű, 
igen nagy létszámot megmozgató író-olvasó találkozók, vetélkedők, 
gyerekvetélkedők, Városháza térre kihozott könyvhét program, amely 
tavaly ugye az időjárás miatt meghiúsult, reméljük, az idén nem. Úgyhogy 
engedje meg, hogy azt mondjam, hogy ehhez gratulálok, és további jó 
munkát kívánok önnek és az intézmény valamennyi munkatársának. 
Szavaztunk? Akkor legyenek szívesek a beszámolóról, illetve a 
munkatervről dönteni. Jó. Bocsánat! 
 

29.  Javaslat az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi 
munkatervének jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Múzeum beszámoló, munkaterv jóváhagyása. Megkérem igazgató urat, 
hogy tájékoztassa a mikrofonba a közgyűlést a vasárnapi útjukról, a 
mostani vasárnapi útjukról, 17-ei programról. Csak röviden. 
 

Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Vasárnap, 17-én Zomborba 
utazunk, és a zombori városi múzeummal egy testvérmegállapodást 
kötünk. 17-e, ez Zombornak a város, Mária Terézia 1700, pontos dátumot 
most nem tudok, 1760-as években nyilvánította szabad várossá Zombort, 
és ennek kapcsán meghívták a dunaújvárosi küldöttséget és engem, mint 
múzeum igazgatót, hogy írjuk alá ezt a kapcsolatot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, igazgató úr. További jó munkát kívánok önöknek. 
 

Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója: 
 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyúttal szeretném tájékoztatni önöket, hogy a magyar-lengyel barátság 
napján, március 21-e táján Lesznoba utazik a város küldöttsége plusz 
rektor úr, hiszen a kapcsolat Lesznoval, a lengyel Lesznoval az egyetem 
által indult el. És ott kerül sor, Gombos alpolgármester úr írja alá a két 
város megállapodását Hingyi képviselő úr, a küldöttség tagja, illetve Ewa 
Modrzejewska asszony, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatunk elnöke. 
És direkt időzítve ehhez a magyar-lengyel barátság naphoz. Múzeum 
beszámolóról szavaztunk? 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

75/2019. (II.14.) határozata 
az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 

2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2018. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
               a polgármester  
             - a határozat közlésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő: 2019. február 28. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2019. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
               a polgármester  
             - a határozat közlésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő: 2019. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

30. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
megüresedett álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő 
betöltéséről szóló közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Korábbi határozatunk hatályon kívül helyezése, ez a fenntartó 
engedélyével történő betöltés. 
 
Tessék szavazni! 
 

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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

76/2019. (II.14.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 
álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 

közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő 
betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) határozatát, továbbá az azt módosító 
179/2015. (IV.23.) határozatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy a 
hatályvesztés időpontja Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tárgybeli módosítása 
hatályba lépésének napja. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletének módosítását az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően készítse elő. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    a polgármester       
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  

                a jegyző 
Határidő: 2019. március 21. 

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

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2019. február 25. 
 

31. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú 
ingatlan cseréjére (Városréti utca – Hétvezér utca) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Városréti utca – Hétvezér utca terület ingatlan csere. 
 
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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

77/2019. (II.14.) határozata 
az önkormányzati tulajdonban álló dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú ingatlan 

cseréjéről (Városréti utca – Hétvezér utca) 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzati 
tulajdonban álló, dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 864 m2 nagyságú ingatlan cseréjéhez a jelen határozatban 
foglaltak szerint a jogerős telekalakítási engedélyt követő 30 napon belül. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy 

- Pinczési István tulajdonában álló, kialakítandó dunaújvárosi 2397 hrsz.-ú, 
kivett út megnevezésű, 438 m2 nagyságú ingatlan (Városréti utca) (A 
dunaújvárosi 2396 hrsz.-ú ingatlan vezetékjoggal terhelt, az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. a vezetékjog jogosultja. 
A dunaújvárosi 2397 hrsz.-ú ingatlan vezetékjoggal terhelt, az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt. a vezetékjog jogosultja.) 

 
- Kovács Diána tulajdonában áll a dunaújvárosi 2355/6 hrsz.-ú, kivett út 
megnevezésű, 199 m2 nagyságú ingatlan (Hétvezér utca). (A dunaújvárosi 
2355/6 hrsz.-ú ingatlanra holtig tartó haszonélvezeti jogot jegyeztek be 
Mészáros Attila és Pinczési Hajnalka részére.) 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

önkormányzati ingatlant el kívánja cserélni a 2. pontban megjelölt ingatlanokra, 
akként, Pinczési István tulajdonába kerül 438/864 arányban, Kovács Diána 
tulajdonába 426/864 arányban részben (199/864-ed részben ingatlancsere, 
227/864-ed részben adásvétel jogcímen), Mészáros Attila és Pinczési Hajnalka 
közösen holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelten. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállítja, hogy a területek értéke 

800,- Ft/m2 + Áfa, azaz bruttó 1.016,- Ft, így az ingatlancsere által Kovács 
Diánának bruttó 230.632,- Ft  fizetési kötelezettsége keletkezik, tekintettel arra, 
hogy az 1. pontban jelzett ingatlan és a 2. pontban jelzett ingatlanoknál nagyobb 
mindösszesen 227 m2-rel az önkormányzati ingatlan, mely terület 
vonatkozásában a tulajdonjogot Kovács Diána szerzi meg 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése különösen felhívja a határozat 2. 

pontban meghatározott kérelmezők figyelmét az alábbiak tudomásul vételére: 
 

a.) az ingatlan közműveit és a közműkapacitásaikat az kérelmezőinek kell 
biztosítaniuk saját költségükön;  

 
b.) a telekalakítás költségeit, továbbá az értékbecslés költségeit, valamint és az 

adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket is az kérelmezőinek kell 
viselniük, és a változási vázrajz jogerősítéséhez, és a telekalakítási 
eljáráshoz szükséges intézkedések megtétele az kérelmezők feladata; 

 
c.) az értékkülönbözet a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül egy 

összegben megfizetésre, tulajdonjog fenntartással és függőben tartással, 
az önkormányzat kiköti elállási jogát, amennyiben az értékkülönbözet a 
szerződésben meghatározott időpontig nem kerül megfizetésre; a tulajdonjog 
átszállását eredményező nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak az 
Önkormányzat számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 naptári napon belül történik.; 
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d.) az ingatlannyilvántartási eljárás költsége és intézése az kérelmezők által 
megbízott jogi képviselő feladata; 

 
e.) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a Magyar Államot nem illeti 

elővásárlási jog. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a jelen 

határozat közlését követő 30 napon belüli, az kérelmezők megbízásából eljáró 
jogi képviselő által készített, jelen határozatban foglaltakat tartalmazó, 
kérelmezők által aláírt Adásvétellel vegyes csereszerződéstervezet 
polgármester részére történő megküldése, egyben felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül 

                        - a szerződés aláírására: a határoztat közlését követő 30 napon belül 
 
32. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-

Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Lőtér pályázat értékelése eredménytelen. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

78/2019. (II.14.) határozata 
 a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Lőtér-Dunaújváros 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1.  A dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 

üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:  
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Pályázó neve Üzemeltetési díj Pályázat 
postára 

adásának  
időpontja 

Pályázat 
minősítése 

Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Lőtér u. 1.) 

- 2019-01-30 érvényes 

Alfa Lövész Klub 
Sportegyesület 

(2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. 
út 7. fsz. 1.) 

- 2019-01-24 érvényes 

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

Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kiírt nyilvános pályázatot 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal felkéri a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját az ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó koncepció kidolgozására. A koncepció közgyűlési 
elfogadásáig a jelenlegi üzemeltető, a Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület 
üzemelteti a Lőteret. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                          számított 8 napon belül 
 
33. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdülők, DVG általi üzemeltetésből eredő különbözet megtérítése. 
 
A döntésre kerül sor hozzászólás hiányában! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
79/2019. (II.14.) határozata  

az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből 
eredő különbözet megtérítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DVG Zrt. elszámolását a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 
3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű és harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő 
megnevezésű és a balatonkenesei 8174 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű 
ingatlanok 2018. évi üzemeltetésével kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy 
az üzemeltetésből eredő 7.038.654,- Ft + Áfa, azaz bruttó 8.939.091,- Ft 
összeget megtéríti számla ellenében 2019. március 31-ig az üzemeltető részére 
az üzemeltetési szerződésekben rögzítettek szerint, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2019. évi elszámolásnál kéri a bevételek és kiadások 
részletezését. 

 
Felelős:- a határozat közléséért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
          a vagyonkezelési osztály vezetője 
          a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                érkezésétől számított 8 napon belül                 

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

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

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

                  a jegyző 
                - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                      - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   

      Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
 
34. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari 

Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

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

A Radari Sportingatlanok üzemeltetésére szerződés módosítása. A 
közgyűlés szavaz. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Hát, itt vannak azok a 
dolgok, amiket a költségvetésben egy picit át kéne majd gondolnunk. Mit 
lehet átrakni sportszervezeteknek arra, hogy üzemeltessék a 
sportlétesítményeiket. Ugye a TAO-ban már van lehetőség erre, hogy a 
sportlétesítmények, az egyesületek is fenntartsák. Itt most egy kötelező 
feladatot fogunk mi ellátni, és ez majd évi 30 millió forintba fog nekünk 
kerülni. Ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen.  
 
A közgyűlés dönt! 
 

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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

80/2019. (II.14.) határozata  
az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
között az önkormányzat tulajdonában lévő, a dunaújvárosi 365/9 hrsz.-on lévő 
ingatlanon található sportlétesítmények vonatkozásban 2018.12.10. napján 
határozott időre 3 évre, 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig 
létrejött üzemeltetési szerződést akként módosítja, hogy az üzemeltető részére 
havi bruttó 2.500.000.- Ft, azaz havi bruttó Kétmillió-ötszázezer forint, összesen 
évi bruttó 30.000.000.- Ft, azaz Harmincmillió forint üzemeltetési díjat fizet. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott üzemeltetési díjra fedezetet biztosít a 2019., 2020. és 2021. évi 
költségvetésben. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 
közlésére, és hogy jelen határozat alapján intézkedjen az 2. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a 
szerződésmódosítás szerint. 

 

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

            a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor, 
valamint a 2020. és 2021. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja, 
                a 2020. és 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési határozat módosítására, a 

Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés vonatkozásában 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Fogas László, a DUFK SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Utánpótlás Futball Klubbal kötött támogatási szerződés módosítása. 
 

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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
81/2019. (II.14.) határozata 

 a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési határozat módosításáról, 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel kötött 

támogatási szerződés vonatkozásában  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 682/2018. (XII.13.) közgyűlési 
határozatot a következőképpen módosítja: 
 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. augusztus 21-
én a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, 
Batsányi utca 15. 4/3.) kötött támogatási szerződés 2.2.a) pontja az alábbiak szerint 
módosuljon: 
 
„a) A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület 2018-2019. évi fejlesztési 
és sportszakmai feladatainak ellátásához, az egyesület működésének költségeihez, 
sportrendezvényekre, versenyekre, sporteszköz vásárlására, valamint az Egy Darab 
Gyepért alapítványtól átvállalt pályabérleti tartozás összegének (2.750.000,- Ft) 
jóváírására,” 
 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására azzal, hogy az 5.000.000,- Ft-os támogatási összegből 
az átvállalt 2.750.000,- Ft pályabérleti tartozás levonásra kerül. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2019. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
36. Javaslat a “Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti 

sport programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásra, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával 
kötendő támogatási szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyására, 
valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

HISZEK Benned Sport program csatlakozás, támogatási szerződés 
aláírása Sport Államtitkársággal Adventi Futás megnevezésű programmal 
összefüggésben. 
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Legyenek szívesek szavazni! 
 

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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

82/2019. (II.14.) határozata  
a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport 

programhoz” (HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásról, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő 

támogatási szerződés aláírásnak utólagos jóváhagyásáról, valamint a nyertes 
pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 
között, az 52673-2/2018. nyilvántartási számon beiktatott Támogatási 
szerződés tartalmát, annak aláírását jóváhagyja, mely szerint a Dunaújvárosi 
Triatlon SE, 3. Dunaújvárosi Adventi Futás megnevezésű programját 
1.500.000,- Ft értékben támogatja az Államtitkárság, egyben utasítja a 
polgármester a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül                

                        - a támogatási szerződés aláírására: 2019. február 28. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett 

kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet az 5.b. 
melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka előirányzat terhére biztosítja, egyben 
utasítja a jegyzőt a 2019. évi költségvetés  módosításakor vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
               - a költségvetés módosításáért: 

                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                          a pénzügyi bizottság elnöke 
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                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője    
Határidő:  2019. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. 

Carissa Kupán tett polgármesteri felajánlás elfogadására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Kalácska András, a DLSZ elnöke 
                    Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A XVII. Carissa Kupán tett polgármesteri felajánlás elfogadása. Hát, ha 
már bejelentettem, akkor remélem, a közgyűlés bölcs döntést fog hozni. Itt 
szeretném jelezni, hogy Hingyi képviselő úr érintett a napirendi pontnál. Az 
érintettségét szükséges bejelenteni, és a közgyűlésnek határozatot kell 
hoznia, hogy az I. és II. pont esetében kizárja-e képviselő urat a 
szavazásból. Tessék! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném bejelenteni érintettségemet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Javaslom, hogy a közgyűlés ne zárja, ne, tehát ne zárja ki a képviselő urat 
a szavazásból.  
 
Aki ezt támogatja, kérem, igennel szavazzon! Nem tartom olyan 
jellegűnek, amely ezt indokolná. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

83/2019. (II.14.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán tett polgármesteri 
felajánlás elfogadására” című előterjesztés I. és II. határozati javaslatára történő 
szavazásból Hingyi László képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ne zárja ki. Ezt fogadta el a közgyűlés. 
 
Akkor I. pontról szavazunk! A I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

84/2019. (II.14.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán 

a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezete részére tett 
polgármesteri felajánlás elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség által rendezett XVII. Carissa Kupa jótékonysági keretén belül, jelen 
határozattal bruttó 914.500,- Ft, azaz bruttó Kilencszáztizennégyezer-ötszáz 
forint adományt nyújt a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezete 
(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószám:,19095516-2-07 
képviseli: Feth Katalin területi vezető) részére, melyből a szervezet 
számítástechnikai eszközöket szándékozik vásárolni, a határozati javaslat 
mellékletét képező megrendelés alapján, ezért kéri, hogy a számukra nyújtott 
támogatás összege közvetlenül a számlát kiállító részére kerüljön átutalásra. Az 
adomány a 2019. évi költségvetés pályázati tevékenység, felkészítés önrész 
(szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sora terhére 
nyújtható. 

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

közlésére, valamint utasítja a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, 
hogy intézkedjen az összeg átutalásáról a számla beérkezését követő 8 napon 
belül. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
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        a pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - az utalásra: a számla beérkezésétől számított 8 nap 
 
3.  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 határozat hozatalt követő 30 nap 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor 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 soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A II. határozati javaslatról! 
 

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, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
85/2019. (II.14.) határozata  

a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán 
az 1-3. helyezett csapat részére tett polgármesteri felajánlás elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Dunaújvárosi 

Labdarúgó Szövetség által rendezett XVII. Carissa Kupa 1-3. helyezett csapata 
(36 fő) 2019. június 18. - július 15. közötti időszakban 1 hetet az önkormányzat 
tulajdonát képező és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett 
balatonkenesei üdülőt térítésmentesen használja. A jelen határozat mellékletét 
képező árajánlat alapján a szállás költsége bruttó 567.000,- Ft, melyet az 
önkormányzat a DVG Zrt. részére megfizet az üdülők üzemeltetéséről szóló 
beszámoló elfogadásakor a bevételekkel nem fedezett üzemeltetési díjként. 

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

pontban meghatározott felajánlás 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. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

                a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor 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 soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 

üzemeltetéséről 
Előadó:  a pénzügy bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVCSH Kft. általi üzemeltetés szennyvíztisztító telep vonatkozásában. A 
2. pont egy „A” meg egy „B” változatot tartalmaz. 
 
Akkor először a 2-esnek a „B” pontját, a másodiknak a „B” pontját tenném 
fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontja „B” változatát – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

86/2019. (II.14.)  határozata  
a „Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 
üzemeltetéséről” című előterjesztés határozati javaslata 2. pontja 

„B” változatának elfogadásáról 
 
„2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező bérleti-üzemeltetési szerződést, mely több között rendelkezik arról, hogy 
a víziközmű vagyon használatáért a DVCSH Kft. vagyonbérleti díjat (használati 
díj és amortizációs díj) köteles fizetni az önkormányzat részére, melynek 
évenkénti összege a bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletében kerül 
meghatározásra a DVCSH Kft. által elfogadásra javasoltak szerint: 

 
Díjelemek 

 
1. Használati díj 

 
Év Megtérülési rész eFt 

2018 40 000 

2019 40 000 

2020 40 000 

2021 40 000 

2022 40 000 

2023 40 000 
 

2. Amortizációs díj 
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Felek 2018. évtől 42.57 millió forint összeget irányoznak elő felújítási célra - 
melyet felek nominál árszinten definiáltak - a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
szennyvíz-csatorna hálózat átadás-átvételéig, azt követően pedig a 42.57 millió 
forint feletti összeg (az új beruházás értékcsökkenése) megállapításáról 
egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a teljes határozati javaslat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

87/2019. (II.14.)  határozata  
a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az önkormányzat a 

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: DVCSH Kft.) 
bérleti üzemeltetési szerződést kössön Dunaújváros település közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához 
kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetésére, tekintettel arra, hogy a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-t eltiltotta az engedély nélkül 
végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységtől és végzésben rendelkezett arról, 
hogy a közérdekű üzemeltető kijelöléséig a DVCSH Kft. lássa el a víziközmű-
szolgáltatási feladatokat. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező bérleti-üzemeltetési szerződést, mely több között rendelkezik arról, 
hogy a víziközmű vagyon használatáért a DVCSH Kft. Vagyonbérleti díjat 
(használati díj és amortizációs díj) köteles fizetni az önkormányzat részére, 
melynek évenkénti összege a bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. 
mellékletében kerül meghatározásra a DVCSH Kft. által elfogadásra javasoltak 
szerint: 

 
Díjelemek 
 
1. Használati díj 

 
Év Megtérülési rész eFt 

2018 40 000 

2019 40 000 

2020 40 000 
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2021 40 000 

2022 40 000 

2023 40 000 
 

2. Amortizációs díj 
 
Felek 2018. évtől 42.57 millió forint összeget irányoznak elő felújítási célra - 
melyet felek nominál árszinten definiáltak - a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
szennyvíz-csatorna hálózat átadás-átvételéig, azt követően pedig a 42.57 millió 
forint feletti összeg (az új beruházás értékcsökkenése) megállapításáról 
egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
jelen határozat mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására 
és a MEKH felé történő továbbítására jóváhagyás céljából, egyúttal felkéri 
jelen határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére 
                  történő megküldést követő 8 napon belül 

               - a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                           való közlését követő 30 napon belül 
  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39. Javaslat a Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási 

agglomerációváltás tárgyában született egyes határozatok 
felülvizsgálatára  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Szennyvíz-elvezetés Kulcs-Rácalmás, korábbi határozatok felülvizsgálata. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 

 
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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
88/2019. (II.14.) határozata  

a Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási agglomerációváltás 
tárgyában született egyes határozatok felülvizsgálatára 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 610/2011. (XII.15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi - tekintettel arra, hogy a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 2012. július 15. napján hatályba lépett 74. § 3. pontja szerint a 
miniszter kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben állapítsa meg a vízi-közmű 
szolgáltatás díjait - egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
                  8 napon belül 
 
40. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. és az 

önkormányzat közötti tagi kölcsönszerződés 2. számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzat és a cég közötti tagi kölcsönszerződés, és még mindig a 
szennyvíztisztító. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

89/2019. (II.14.) határozata 
az önkormányzata és a DSZSZ Kft. közötti tagi kölcsönszerződés 

2. számú 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 és 2019. február 5. napján módosított tagi kölcsönszerződést a 
határozat mellékletét képező 2. számú szerződésmódosításban foglaltak szerint 
módosítja. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező 2. számú 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
        a polgármester  
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
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.) 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. új 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendben polgármesterként indítványozom Cserni Béla 
képviselő úr visszahívását a Tourinform, Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából. Üdvözlöm ügyvezető urat. 
És indítványozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
képviselő úr helyére 2019. március 1-jétől 2020. május 31-éig Karsai 
Gábor urat válassza meg változatlan díjazás mellett.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, 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 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

90/2019. (II.14.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A., Cg.07-
09-015843) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdésének 1.5. pontja alapján Cserni Béla 
felügyelőbizottsági tagot a gazdasági társaság felügyelőbizottságából 2019. 
február 28. napjával visszahívja, és helyére a Dunaújvárosi Kistérségi 
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Turisztikai Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának 2019. március 1-jétől 
2020. május 31-ig Karsai Gábort választja meg változatlan díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a határozat 1. pontja alapján az alapító 
okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken, mint Cégbíróságon a határozat meghozatalát követő 30 napon 
belül jelentse be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 1. pontja alapján elkészített 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
                  ügyvezetője         
                   a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. február 21. 

                     - az alapító okirat módosítás aláírására: 2019. március 8. 
 
42.  Javaslat megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a 

szabálysértési eljárásban kiszabott közérdekű munka végrehajtásában 
történő közreműködésre  
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

DVG, szabálysértési eljárás, közérdekű munka végrehajtásában történő 
közreműködés. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

91/2019. (II.14.) határozata 
megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel a szabálysértési eljárásban 

kiszabott közérdekű munka végrehajtásában történő közreműködésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
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rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 144/A. § (5) bekezdésének a) pontja 
alapján a helyi önkormányzat kijelölhető foglalkoztatóként a közérdekű munka 
végzésére, továbbá arról, hogy e törvény 144/A. § (2) bekezdésében foglalt 
adatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály részére be kell jelenteni. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az 1. pontban 
meghatározott kötelezettségét a DVG Zrt. közreműködésével, a DVG Zrt.-vel 
megkötött megbízási szerződés alapján kívánja ellátni. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat melléklete szerinti tartalommal a 
megbízási szerződés aláírására, egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, hogy a megbízási szerződést írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója        
                   a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. február 21. 

                     - a megbízási szerződés aláírására: 2019. március 8. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43.  Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetésére 

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

Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetése. 
 
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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

92/2019. (II.14.) határozata 
a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszüntetéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, 

hogy a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány (nyilvántartási száma: 07-01-
0000863, székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) által elérendő célok, 
a közfeladatok ellátásának biztosítása más módon hatékonyabban és 
gazdaságosabban megvalósítható. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a Székesfehérvári Törvényszéken, mint a közalapítványt 
nyilvántartásba vevő bíróságon a jelen határozat 1. pontjában meghatározottak 
alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) 
bekezdése szerint kezdeményezze a közalapítvány jogutód nélküli 
megszűnését, tekintettel arra, hogy az alapító okiratban feltüntetett célok 
megvalósításáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata saját hatáskörben gondoskodik, egyúttal tegyen meg 
minden szükséges intézkedést a Közalapítvány megszüntetésével 
kapcsolatosan. 

 
Felelős: - a bírósági nem peres eljárás megindításáért: 
               a polgármester 

                      - az eljárás megindításában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2019. február 28. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszűnését 
követően (a hitelezők kielégítése után) a közalapítvány vagyonának átvételéről 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon. 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: a megszűnést követően a jogszabályban meghatározott határidőre 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány megszűnését 
követően (a hitelezők kielégítése után) a fennmaradó vagyon tekintetében 
vizsgálja meg, hogy az milyen, a megszűnt Közalapítvány céljával hasonló célra 
fordítható, egyúttal erről megfelelően tájékoztassa a nyilvánosságot.  

 
Felelős:     a polgármester 
                  a 4. pont végrehajtásban: a személyügyi és működtetési 
                  osztályvezető 
Határidő: - vizsgálatra: a fennmaradó vagyon megállapítását követő 30 napon 

                          belül 
                 - tájékoztatásra: a felhasználást követő 15 napon belül 
 
44. Javaslat Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalására 

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

És hát a Szabó képviselő úr két hónapja beharangozta, hát meg is 
érkezett két hónap után a képviselői indítványa. Szeretné-e kiegészíteni? 
Örömmel várom. 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, én azt 
gondolom, hogy sokkal, de sokkal komolyabb téma ez annál, minthogy 
cinizmusba fojtsuk. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik 
városvezetőként itt ültünk, ennél az asztalnál, rosszul kellett, hogy érezzük 
magunkat akkor, amikor azon vitáztunk, hogy bruttó öt vagy bruttó 
nyolcezer forint cafeteriát kapjanak azok, akik gondozzák a kisgyerekeket, 
és más különböző fontos területeken állnak helyt. Úgyhogy én azt 
gondolom, hogy és erre kérem önt is, polgármester úr, hogy amikor ilyen 
fontos kérdések vannak, akkor legyen kedves félretenni a velem szemben 
érzett ellenszenvét, és beszéljünk őszintén és tisztán arról… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Bocsásson meg! Ön az egyik kedvenc tanítványom volt, úgy 
semmifajta ellenszenvem nincs az ön irányában, csak másképp látjuk a 
világ folyását. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen, ez megtisztelő. Azt szeretném kérni, hogy arról 
beszéljünk őszintén, hogy szükség van-e, és szerintem szükség van arra, 
hogy hogyan tudjuk jobban megbecsülni azokat, akik vállalják az 
önkormányzat alkalmazottjaként vagy áttételesen alkalmazottjaként a 
különböző nehéz feladatokat. Én nem szeretnék diktálni, én azt 
szeretném, hogy elinduljon egy beszélgetés. Elinduljon egy előkészítő 
munka, aminek a végén minden dunaújvárosi közalkalmazott tisztességes, 
megbecsült, megbecsülését kifejező juttatásokat kap. Erre teszek 
javaslatot, és arra, hogy minden Dunaújváros Megyei Jogú Városhoz 
köthető munkavállaló a legjobb munkakörülmények között végezhesse a 
munkáját. És azt kérem öntől, polgármester úr, hogy a pontokról, ha 
lehetséges, akkor külön szavazzunk, és a végén egyben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! A Munka Törvénykönyvének decemberi módosítása ezt a 
célt szolgálta, hogy a tisztességgel túlórát vállaló munkavállalók esetében 
a munkáltató tisztességesen fizesse is őket meg. Erről szólt ez a törvényi 
módosítás. Izsák képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A második 
ponttal kapcsolatban már több bizottsági ülésen is szóba került, és akkor 
én magam is egyetértettem annak a tartalmával, hogy vizsgáljuk meg, sőt, 
a hivatal részéről is, nem tudom pontosan, hogy ki, de ebben a vitában 
részt vett, és nyilván ott abban meg is állapodtunk, hogy nyilván a jövő év 
folyamán megvizsgáljuk, hogy miként lehetne az önkormányzati dolgozók, 
a közalkalmazottaknak a helyzetét ugye segíteni a cafeteria rendszernek 
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az átdolgozásával. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban ön 
nyitott kapukat dönget. Higgye el, hogy mindannyian azért dolgozunk és 
azon vagyunk, hogy minden munkavállalónknak jobb legyen, és meg is 
tudjuk őket tartani, ugyanis irányba is elment az adott vita. Az egyes 
ponthoz csak ennyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én úgy látom az ellenzék 
részéről, hogy senki nem olvasta el ezt a törvényt. Senki. Tehát ami ebben 
benne van, én ebben most jelen pillanatban nem nyitok vitát, de ha 
gondolja, nagyon szívesen ezt elmondom, hogy ez a törvény miről szól 
önnek személyesen. De úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban teljes 
mértékben hangulatkeltés folyik. Ebben az évben, ugye januárig le kellett 
adni, az égvilágon senki nem adott le túlóra kérelmet, egy darab cégnél, 
önkormányzati cégnél, de még multinál sem. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én meg szeretném jelezni, 
hogy az önkormányzat fennhatósága alatt nem csak közalkalmazottak 
dolgoznak, van az önkormányzatnak olyan cége, többek között a DVG 
Zrt., ahol nem közalkalmazott munkavállalók vannak. És a beszámolóban 
is kiderült, illetve a DVG vezérigazgatója jelezte többször, hogy ezeknek a 
munkavállalóknak a megtartása komoly problémát jelent, mert a piacon 
már nem azok a bérek vannak, amit az önkormányzati szférában dolgozó 
nem közalkalmazottaknál alkalmazunk. Úgyhogy én meg szeretném, 
hogyha erre is lenne gondja a közgyűlésnek, hogyha tisztességes munkát 
akarunk majd végeztetni a saját cégünkkel, akkor az ott dolgozókat is 
tudjuk megfizetni annyira, hogy meg is tudjuk tartani őket. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Képviselő úr részben módosította az indítványát, mert az 
kérve ügyrendi tekintetben, hogy külön szavazzunk, akkor először az első 
felvetésével, tehát a Munka Törvénykönyvvel kapcsolatos felvetését, aki 
támogatja, az kérem, igen. Tehát, hogy ne alkalmazzák a Munka 
Törvénykönyvének módosításának hatályos részeit a dunaújvárosi 
önkormányzat fenn, tulajdoni, igen, bocsánat, már ellapoztam a 
forgatókönyvet. Igen. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő indítványának 1.) pontját – 
mellette szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), ellene szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
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Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

93/2019. (II.14.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Szabó Zsolt képviselő 
indítványának 1.) pontját, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
úgy dönt, hogy a polgármesteri hivatal tisztviselői, az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények közalkalmazottai, továbbá az önkormányzat többségi tulajdonában 
álló cégek munkavállalói esetében ne kerüljön alkalmazásra a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény legújabb módosítása. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el. A második a cafeteria rendszer 
kidolgozásával kapcsolatos, úgy egyébként, hogy nyilván megvárom, míg 
lefotózza. Én se vagyok rosszképű csávó, de önt gondolom a szavazati 
arány érdekelte. A másodikról szavazunk! Egyébként elmondta az Izsák 
képviselő úr, hogy ennek az előterjesztése úgymond folyamatban van, 
tehát én így okafogyottként látom az indítványát.  
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő indítványának 2.) pontját – 
mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 6 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Cserna Gábor, Izsák Máté), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – nem 
fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

94/2019. (II.14.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő indítványának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Szabó Zsolt képviselő 
indítványának 2.) pontját, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
elhatározza, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
közalkalmazottai részére egy új, igazságos cafeteria rendszert dolgoz ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
A közgyűlés elfogadta. Rátérünk a következő napirendre. Nem fogadta el. 
 

45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi 
Bizottságában, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő 
személycserére 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Indítványozom, hogy Dunaújváros Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságból, 
az Ügyrendi Bizottságból, valamint a Városüzemeltetési Bizottságból hívja 
vissza Cserni Béla képviselő urat. A Pénzügyi Bizottság új képviselő 
tagjának Lassingleitner képviselő asszonyt válassza meg, az Ügyrendi 
Bizottság új képviselő tagjának szintén Lassingleitner képviselő asszonyt 
válassza meg, és a Városüzemeltetési Bizottság új képviselő tagjának 
pedig Nagyné, Nagy Zoltánné képviselő asszonyt válassza meg. 
 
Aki ezt támogatja, kérem, 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2019. (II.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságból, az 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságból, illetve Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságból Cserni Béla képviselőt visszahívja 
2019. február 14. napjával. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság új képviselő 

bizottsági tagjának Lassingleitner Fruzsina képviselőt 2019. február 15. napjától 
megválasztja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottság új képviselő bizottsági tagjának Lassingleitner Fruzsina képviselőt 
2019. február 15. napjától megválasztja. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság új képviselő bizottsági tagjának Nagy 
Zoltánné képviselőt 2019. február 15. napjától megválasztja. 

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

határozat 1-4. pontja alapján visszahívott, illetve megválasztott képviselők 
tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 
bizottságok összetételében bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-
ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2019. február 28. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen a mai aktív részvételüket. Az ülés vezetését átadom 
alpolgármester úrnak, Gombos alpolgármester úrnak. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:42 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a bírálóbizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társaim! Folytatjuk a munkát a 2019. évi közbeszerzési 
terv elfogadásával kapcsolatban. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, az igen gomb 
megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

96/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közbeszerzési referens 
Határidő:  a közzétételre 2019. március 31. 
                 a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                 közzétételének időpontjáig tart 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 

szabadságának ütemezésére 
Előadó:  a polgármester 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A 47. napirendi pont, a polgármester 2019. évi szabadságának 
ütemezése.  
 
Aki támogatja, kérem, szavazzon igennel! 
 

Gombos István alpolgármester 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), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

97/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  

2019. évi szabadságának ütemezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város polgármesterének 2019. évi szabadság ütemezését az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
2019. március 25-től 29-ig (5 munkanap) 
2019. április 23-tól 26-ig (4 munkanap) 
2019. július 22-től augusztus 16-ig (21 munkanap) 
2019. szeptember 2-től 3-ig (2 munkanap). 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a szabadságáról az aktuális felhasználása után a 
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képviselő-testület következő ülésén adjon tájékoztatást, egyúttal az ütemezéstől 
eltérő igénybevétel esetén a jogszabályban foglaltak szerint járjon el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                - a végrehajtásban való közreműködésért: 

          a jegyző 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: - a tájékoztatásra: felhasználás után a képviselő-testület következő 
                   ülésén 

                    - az ütemtervtől eltérő igénybevétel esetén: igénybevételt megelőző 
                      15 nappal 
 

48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi 
cafetériajuttatási keretének elfogadására 
Előadó:  a jegyző 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
48. napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
2019. évi cafetériajuttatási keretének elfogadására. 
 
Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

98/2019. (II.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 

2019. évi cafetériajuttatási keretének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármestere részére a 2019. évben bruttó 200.000 Ft, 
azaz kétszázezer forintban állapítja meg a cafetériajuttatás keretösszegét, mely 
keretösszeg fedezetet nyújt a juttatást kifizető munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt 

jelen határozat végrehajtására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a végrehajtásban való közreműködésért: 

                         a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő:  2019. március 1.  
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49.  Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

49. napirend, javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész 
biztosítására. Ez a közgyűlés elején felvett napirend. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

99/2019. (II.14.) határozata 
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére 

TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 
22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételhez sportfejlesztési 
programjuk megvalósításához az alábbiak szerint, melyet a Magyar Kézilabda 
Szövetség a be/SFP-05272/2017/MKSZ határozatával támogatott: 
- 8.352.315,- Ft társasági adó támogatás pályázati önrészt a meghosszabbított 
2017/18-as sportfejlesztési program részeként 20 + 1 fős Mercedes típusú 
kisbusz beszerzéséhez, 
a 2019. évi költségvetés DKKA  tagi kölcsön előirányzata terhére. 

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

határozat mellékleteként csatolt, a határozat 1. pontjával összefüggő 
szerződést írja alá.  

        
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
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  a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

                    - az együttműködési megállapodás aláírására: 2019. március 14. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosításakor 
vegye figyelembe, valamint utasítja 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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
A napirendi pontokkal a mai napra végeztünk. Az SZMSZ 39.§ értelmében 
az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb 8 nappal, a 
szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőző 2 nappal 9,00 óráig 
kell a polgármesternek írásban jelenteni. Ilyen bejelentés nem érkezett. 
Ezért interpellációra nincs lehetőség. Kérdezem, van-e kérdés, képviselő-
társak. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! Bocsánat! Én komolyan nem 
is értem. És akkor most megadom a szót Lőrinczi Konrád képviselő úrnak. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémát szeretnék fölvetni, de csak röviden. Az egyik, egy problémát 
továbbítanék a szelektív konténer témában. A Vasmű út és a Babits utca 
sarkán lévő szelektív konténer körül kérnék takarítást. Sajnos még mindig 
előfordul az, hogy … 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő Úr! A mikrofon! Köszönöm. 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 
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Köszönöm. Na, tehát, hogy a Vasmű út, Babits sarkon lévő szelektív 
konténer körül kérnék takarítást, és sajnos még mindig előfordul az, hogy 
valaki nem a konténer, a szelektív konténerbe helyezi el a szelektív 
hulladékot, hanem mellé teszi. Nem biztos, hogy ezt magánszemély, vagy 
feltétlenül magánszemély, az is lehet, hogy közület. Ez most per pillanat 
nem állapítható meg. Ettől függetlenül a hivatal részéről kérnék 
intézkedést, hogy az illegális hulladék vagy a szelektív hulladék megfelelő 
helyre kerüljön. Illetve kátyúk javítására hívnám föl a figyelmet, nyilván ezt 
a DVG saját hatáskörben egyébként is ezt meg fogja tenni. De ahol 
jómagam is tapasztaltam veszélyes méretű kátyút, az egyik a Széchenyi 
István utcában található, illetve a Babits utcában is találtam, illetve láttam 
kátyút. Ezeknek a javítását kérném. Elnézést, hogyha esetleg olyan 
kimaradt, amit most nem említettem meg. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. A szelektív hulladékgyűjtők problémája azt 
veszem észre, hogy hó, mint hó a közgyűlésben sajnálatos módon 
megjelenik. Én azt gondolom, hogy hasonló problémám, problémáik 
vannak. A Barátság városrészben, a Barátság úton tulajdonképpen 
felháborító, ezt mindig elmondjuk, ami ebben a városban a szelektív 
hulladékgyűjtők kapcsán történik. A lakóktól kapott tájékoztatás szerint 
kérdezem osztályvezető urat, hogy bediktáltak nekem konkrétan 
rendszámot. Én azt most nem olvasnám fel értelemszerűen, de odaadnám 
önnek, és nagy tisztelettel arra kérem, hogy ebben az ügyben akár a 
rendőrség közreműködésével lépjenek fel. A hozzászólások hiányában 
néhány gondolatot még megfogalmaznék. Szintén a Barátság városrész, 
volt nővér szálló épülete, a patkányok elszaporodtak, és ebben kérik az 
önkormányzat támogató segítségét. Nem a lépcsőházon belül, hanem a 
lépcsőházon kívüli invázióról van szó. Korábban kértem, hogy az Aratók 
szobornál vigyék el azt a törmeléket, sittet, ami összegyűlt. Ezt ugyan 
megtették, de sajnálatos módon a parkon végigmenve a gépkocsi nyoma, 
az ott maradt. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
városban, és persze ez több helyen látható, hogy a sövények összegyűjtik 
gyakorlatilag a falevelet, akár az Aratók szobor környékén is, bizony-
bizony ez elég kellemetlen látvány. Úgyhogy ebben kérem osztályvezető 
úr közreműködését. Közben látom, Hingyi képviselő úr szót kért. 
Megadom a szót. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tavalyi évben már többször kértem 
a Béke városrészi garázssoron van egy hatalmas nagy nyárfa. Csak azért 
szólok most még időben, hogy ez elkezdődne az újralombosodása ennek 
a nagy fának, ott a garázsosok felhívtak, hogy szeretnék, hogyha a tavasz 
folyamán kivágnák, mert balesetveszélyes. Tehát könnyen meg lehet 
találni, mert a jobb oldalon, ahogy bemegyünk, ott a Profinál szemben van, 
a legeslegmagasabb fa, és két garázssor között van. Meg kéne vizsgálni, 
esetleg lehet, hogyha egészséges a fa, akkor nem mondom, hogy ki kell 
vágni, de ha nem, akkor feltétlenül meg kéne vizsgálni, mert ott ha az kidől 
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egy vihar kárán, elég sok garázst tönkre tenne. Féltik a gépjárműveket az 
ott lakó emberek. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Még egy gondolatot, ha megengednek, tisztelt 
képviselő-társaim. Szeretném a városüzemeltetési osztály, osztályvezető 
úr munkáját olyan szinten megdicsérni, hogy bármilyen problémával, ha 
jelentkezünk is, igyekeznek azonnali intézkedést végrehajtani. A József 
Attila utca kapcsán az utóbbi napokban felvetődött néhány olyan 
probléma, ami azonnali megoldást sürget, hogy tulajdonképpen kordonnal 
elzárt területre behajtanak a gépkocsik, akadályozva ezzel a folyamatos 
munkát. Nem beszélve arról, hogy komoly gondot jelent mentők, a tűzoltók 
bejutására. Tehát e tekintetben az osztály dolgozói azonnali intézkedést 
kezdeményeztek. Ugyanakkor a József Attila úton tisztelettel kérem, hogy 
akkor és amennyiben a járdaszakasz elkészül, akkor, mint ahogy a város 
több pontján, ezekből az esztétikus megjelenésű padokból, virágtartókból 
és utcai szemetesekből szeretnék kérni arányosan. Köszönöm szépen a 
mai napra. További kellemes napot! Az ülést berekesztem. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 
 


