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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 12-ei 

közmeghallgatásáról  
            
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme 
 
Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor              polgármester 
2. Barta Endre képviselő 
3. Cserni Béla                  képviselő 
4. Gombos István alpolgármester 
5. Hingyi László képviselő 
6. Iván László képviselő 
7. Izsák Máté                  képviselő 
8. Pintér Attila képviselő 
9. Sztankovics László   képviselő 
10. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol lévők: 
 

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
3. Lőrinczi Konrád         képviselő 
4. Nagy Zoltánné            képviselő 
5. Szabó Zsolt képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Dr. Kaja Edit   jogi ügyintéző 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Kozma Csilla belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 
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Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Garai Zsuzsanna Arany János Általános Iskola intézményvezetője 
Rideg István Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Kalácska András Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 
Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

Dunaújváros igazgatója 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
50 fő városlakó  

 
 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a 
közmeghallgatást megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 10 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019. évi 
közmeghallatásán tisztelettel köszöntöm jegyző asszonyt, képviselő-
társaimat, a közgyűlés tagjait és minden, valamennyi érdeklődő 
dunaújvárosi polgárt. Felhívom szíves figyelmüket, elsősorban a 
képviselőknek, hogy az önkormányzati törvény értelmében a 
közmeghallgatás úgy műkszik úgymond, mint egy közgyűlés, tehát 
határozatképességet igényel. Kettő képviselő-társam még kint van az 
aulában, Pintér Attila, illetve Iván László képviselő úr, így a közgyűlés, a 
közmeghallgatás, a közgyűlés határozatképes. Bármilyen meglepő, még a 
napirendi pontról is szavazni kell, legalábbis a képviselőknek, tekintettel, 
amit az előbb mondtam, mintha közgyűlés lenne, ugye csütörtöki napokon.  
 
Így kérem, aki elfogadja a napirendet, ez pedig a 2019. évi városfejlesztési 
és működési terv átfogó címet viseli, aki ennek a tárgyalását elfogadja, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közmeghallgatás napirendi pontját – mellette 
szavazott 8 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni 
Béla, Iván László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
40/2019. (II.12.) határozata 

a közmeghallgatás napirendi pontjának elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi közmeghallgatás napirendi 
pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
városfejlesztési és működési terveiről  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a közgyűlés válassza meg Forgó Krisztina kolleganőt 
jegyzőkönyvvezetőnek. 
 
Kérem, szavazzanak! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közmeghallgatás jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 8 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni 
Béla, Iván László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

41/2019. (II.12.) határozata 
a közmeghallgatás jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közmeghallgatás jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor megkérem önöket, hogy hallgassák meg a tájékoztatómat. 
Igyekszem átfogó, de ugyanakkor rövid lenni. Vagy rövid, de ugyanakkor 
átfogó lenni. Jobbikos képviselő-társam megnyugtatására szeretném 
elmondani, jelezte az előbb az áramproblémákat, hogy a város 
költségvetési helyzete, hála Istennek, stabil, úgyhogy az áramszámla 
rendben van az E.ON irányában, csak nyilvánvalóan valaki véletlenül 
lenyomta a kapcsolót. Elsőként a városüzemeltetés területéről szeretnék 
néhány gondolatot ejteni a tavalyi év vonatkozásában. És azzal a 
hasonlattal élnék, példával élnék, amivel az elmúlt elmúlt időszakban 
nagyon sok rendezvényen éltem. Bármelyik településen, ha megkérdezik 
az ott élőket, hogy melyik az a, mondjuk három alapvető probléma, amely 
leginkább foglalkoztatja őket a lakóhelyükön, legyen ez a legkisebb falu 
vagy a legnagyobb város, a főváros, legyen egy megyei jogú város vagy 
egy nagyközség vagy egy kisváros, a következő három területet szokták 
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mondani. A városüzemeltetés kérdése, hogy az rendben van-e. Az utak, a 
járdák karbantartása, a parkok rendezése például. Másodikként szokták 
említeni, a sorrend, az szimpátia alapján mindenki eldöntheti, mert nyilván 
mindenki értékrendje alapján más-más lehet akár a sorrend, a 
közbiztonság kérdése. Az adott település, ahol élünk, jelen esetben 
Dunaújvárosban, mennyire nyugodtak a mindennapjaink, mennyire 
lehetünk elégedettek a dunaújvárosi közbiztonság kérdésével. A harmadik 
általában, úgymond holtversenyben az oktatás és az egészségügy 
kérdése. Ha van kórház az adott településen, akkor nyilvánvalóan magas 
szintű egészségügyi ellátás milyenséget képvisel, ha kisebb település, 
akkor meg nyilvánvalóan az alapellátás tekintetében mondjuk, meg 
vagyunk elégedve a háziorvossal. De holtversenyt említettem. Harmadik 
helyen még szokták mondani az oktatást. Ha van a településen óvoda, 
általános iskola, nagyobb település esetében középiskola, milyen 
minőségű az a szakmai munka, ami a település óvodájában, általános és 
középiskolájában folyik. Mi több, milyen körülmények közé, és ezt nagyon 
fontosnak tartom ebben a városban, lásd a három általános iskola TOP-os 
pályázatos felújítása, milyen minőségben lévő ingatlanokba járnak a 
gyerekek óvodába, általános, illetve középiskolákba. Nagyon röviden, 
folyamatos feladata a város vezetésének az előbb elmlített 
városüzemeltetés, maradva az utak, járdák karbantartása, új táblák 
kihelyezése, buszvárók karbantartása. Erre a tavalyi évben több mint 350 
millió forint összegben költöttünk. Ha és amennyiben az időjárás olyan, 
lásd a mai napot, bár ez a hó, ez elolvad, de elég cudar idő van, hó-, 
illetve síkosságmentesítésre a tavalyi évben városunk önkormányzata 
több mint 200 millió forintot fordított. Kátyú, ezt mindig olvasom 
facebookon, jogosan a kátyúkat a fővárostól a legkisebb településig, és én 
magam is tapasztalom ugye a városban járva. Mindenkit igyekszem 
megnyugtatni e helyről is, hogy érzékeljük a problémát, teljesen jogos a 
felvetés, a hivatal is, a városüzemeltetési vezetés, a vagyonkezelő 
cégünkkel olyannyira érzékeli, én a tavalyi évben közel másfélezer, 
mintegy ezerötszáz kátyúhiba javítása történt meg mintegy 80 millió forint 
összegben. A tavalyi évben megvalósult a Venyimi út, a Vasmű út, Dózsa 
Mozi, Kossuth Lajos utca közötti szakasz felújítása 150 millió forint 
összegben. Mindig gond a városban ugye a parkolók. Egy dolog a város 
földrajzi elrendezkedése, a város területileg nem növelhető. Az elmúlt 
húsz évben a gépjárművek száma igen jelentős mértékben 
megnövekedett, hála Istennek a gazdaság jobb teljesítőképességével, 
ahol lehetőség van rá, a meglévő parkolókat igyekszik a városvezetés 
korrigálni, javítani, helyrehozni, és igyekszünk új parkolókat építeni pl. a 
Technikum, a Római városrészben, illetve most, hogy a kormány 
segítségével közel egymilliárd forintot kapunk a Vasmű út teljes 
szakaszának a felújítására, a teljes Vasmű útról beszélek, ez évi 
felújításról, ebbe az összegbe bele kell, hogy férjen parkolók kialakítása a 
Kossuth, a József, a Babits, Ady Endre, ezeknél az utcáknál, hogy a 
belváros parkolási gondjait csökkentsük. Ugyanez igaz a Rómaira, illetve a 
Technikum városrészre, különös tekintettel a Zöld Rendelőre, a volt Zöld 
Rendelőre, ugye ez a Járási Hivatal új közigazgatási egysége. Ennek az 
átadása meg fog történni március hónapban, és igyekszünk úgy kialakítani 
a következő hónapban a környezetet, hogy egy mind a parkosítás 
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megtörténjen, másrészt mind az ott dolgozók, illetve a környéken lakók, a 
Forster Húsbolt, Táncsics páros oldalra gondolok, illetve a Technikum 
szemben lévő utcáknál lakók parkolásában ez ne okozzon gondot. A 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság mellett lévő Sárkány közben megtörtént 
a felújítás a tavalyi évben a járda, illetve tereplépcsőnek, ezek komplex 
felújítása volt, a kivitelezésre is sor került. Elkészítette a Városháza a járda 
közvilágításának a tervét, ez év tavasszal fejezhető be, ez ugye a 
rendőrkapitányság mellett a McDonald’s étterem irányában, a Penny felé 
levivő tereplépcsőről beszélek. Gyalogos átkelőhelyek vonatkozásában az 
Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál a hivatal megkezdte egy gyalogos 
átkelőhely létesítését, ennek a tervei elkészültek, várható kivitelezés ez év 
tavasza. A Technikum városrészben hat darab gyalogos átkelőhely 
műszaki átadás-átvétele megtörtént, a forgalomba helyezés folyamatban 
van. Kallós Dezső, Bocskai, Esze Tamás utcák környékére gondolok. A 
Lajos király körúton, a Lajos király 11-13. között jelenleg van tervezési 
szakaszban egy új gyalogos átkelőhely kialakítása. A parkolókról már 
említettem szót. Amit elmondtam a parkolók vonatkozásában, tervezési 
munkák a Szórád Márton úton, a Köztársaság úton az Esze utcáig, a Zöld 
SZTK-val szemben, azt mondtam, és az épület mellett. Gábor Áron és a 
Vasmű út, új Vasmű úti szakaszról beszélek, a Vasmű út 47-57. előtt 
tervezett új parkolóhelyek mintegy hárommillió forint értékben. 
Közbiztonság is nagyon fontos ugye a városüzemeltetéssel 
összefüggésben. Tizenhárom, ebben az évben tizenhárom új térfigyelő 
kamera kitelepítése történik meg, és ún. beépítése, beintegrálása a 
meglévő rendszerbe, és a rendőrkapitányság kérésére egy darab 
munkaállomás létesítése. Ennek a tizenhárom kamerának, illetve az egy 
darab munkaállomásnak a költsége, a forrásigénye hatvanmillió forint 
önkormányzati összegből. Tizenkettő darab gyalogátkelőhelynél végezzük 
el az idei évben az okos zebra kiépítését, a munkálatok ez év szeptember 
végére készülnek el. Nagyon jól tudjuk, a városnak a földrajzi 
elhelyezkedését, hogy egy magas löszfalra épült településről beszélünk, 
így a partvédelmi rendszer működtetése folyamatos felelőssége a város 
vezetésének, ugye baleset, illetve életveszélyes okoknál fogva. Erre 
évente közel hetvenmillió forintot költünk, ugye a Parvédelmi Vállalatunk 
koordinálja ezt a munkát. Lőrinczi Konrád képviselő urat a Római körúton 
nagyon sokan megkeresték egy ivókút létesítésére. Közel ötmillió forintban 
az ott lakók nagy örömére telepített a város egy ivókutat. Én kérem is 
képviselő-társaimat, mert nem akkora összegről van szó, hogy és igény 
viszont van, igény nagy rá, hogy jelezzék a különböző földrajzi 
környezetben lévő körzetekben, hogy hol van igény, Tóth Kálmán 
képviselő úrtól már tudom, hogy Újtelepen került szóba, hol van igény 
ivókút telepítésére, mert azt igyekszünk a jó idő beköszönte előtt úgymond 
még üzembe helyezni. Padokról, asztalok, szemetesek beszerzéséről nem 
beszélek, ez folyamatos munkája a városüzemeltetésnek. Játszóterek, 
sportpályák karbantartása, új játékeszközök kihelyezése, sportpályák 
felújítása. Felújítottuk a hátunk mögött, úgy értem, a Városháza háta 
mögött, abba az irányba, az Október 23. téri sportpálya kerítését, valamint 
új kosárpalánkot és futballkapukat telepítettünk az Aranyvölgyi úti 
sportpályára. Rágcsálók elleni védekezés ugye folyamatos a városban, 
remélem, rendben is van. Amivel én elégedetlen vagyok, mert nagyon 
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fontosnak tartom a kritika megfogalmazását is, ez a köztisztaság időnkénti 
állapota a városban. Itt különösen, és nem a kukák cserélésére, mert 
sajnos nincs az a kézi kuka, amelyet sajnos egy hétvégén, mondjuk egy 
randalírozó társaság ugye nem dob, nem vesz le, nem dob el, ezeket 
képtelenség folyamatosan cserélni, mert nincs az a forint, amelyet erre el 
ne lehetne költeni. Amivel én magam elégedetlen vagyok, ez néha a 
szemétszállítás kérdése, mert néha ez lakossági probléma, ott, ahol én 
magam lakom a Bocskai utcában, ott is, hogy nem tudja a szemetes 
mondjuk az ott parkoló kocsiktól megközelíteni az adott kiírt időpontban 
ugye a kis kutricát. A másik viszont a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
ötvenvalahány ilyen hulladékgyűjtő szigetünk van, az akkori állapotokat, 
nem tudom, hogy a Dunanett képviselői itt vannak-e, az üzemeltető cég 
képviselői, de nyomatékkal kérem őket, hogy az idei évben erre nagyobb 
energiát fordítsunk, hiszen az önkormányzat támogatását a Dunanett Kft. 
megkapja. A tavalyi évben harmincnégy lakást, bérlakást újított fel a város, 
óvodák felújítása 61 millió forint összegben, bölcsődék 30, iskolák 40, 
egyéb önkormányzati intézmények 136 millió forint keretösszegben. Nem 
részletezném. Épületgépészeti felújítás történt meg. Zengő-Bongó 
Bölcsődében akadálymentes rámpa, a Napraforgó Bölcsőde teraszok 
felújítása, Bartók külső villámvédelem, pedagógiai szakszolgálat 
kialakítása a Bóna utcában, a Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása 
ebben az évben, a bérlakások felújítása folytatódik, a Palme köz 2-4. 
közötti lépcsőház, társasház felújítása történik meg, Pentele Klubház 
felújítása, Kortárs Művészeti Intézet felújítása és a Lorántffy iskola 
sportpályájának a felújítása. Nem pályázati pénzből, önkormányzati 
forrásból hoztuk létre a Duna-parti kilátót, amelyet igazából ugye majd 
tavasztól lehet élvezni jó idő esetében. Az idei évben megtörténik, és 
augusztus vége az átadási határideje a Dunaferr Sportegyesület kajak-
kenu csónakházának felújított ingatlanának, a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója folyamatos, és ami nagyon fontos, az északi terület 
szennyvízelvezetése, itt megtörtént a kivitelező kiválasztása, Kulcs 
településen, ugye ez Dunaújvárost, Rácalmást, illetve Kulcsot érinti, a 
munkák megkezdődtek. Dunaújvárosban, hát most nyilván nem ebben az 
időjárási viszonyok között, de ez év első felében megkezdődik a tényleges 
kivitelezés Dunaújvárosban is, a szerződésnek megfelelően 2020-ban fog 
befejeződni. Nagyon röviden a közfoglalkoztatásról. Dunaújváros szinte 
valamennyi intézményében, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által működtetett nonprofit kft.-nél, intézményeinknél, Polgármesteri 
Hivatalnál, illetve a DVG Zrt.-nél foglalkoztatunk állami segítséggel, a 
Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi Főosztályának bevonásával, 
segítségével, koordinálásával közfoglalkoztatottakat. Nem sorolom, hogy 
összesen mennyien. Amit kiemelnék, az a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a DVG együttműködése a tavalyi évben ötszáz főnek 
tudtunk ily módon segíteni. De az ESZI-ben is 11 fő, az Útkeresés 
Szolgálatnál 14, a bölcsődéknél 11 fő, az óvodánál 12 fő, a Bartók 
Kamaraszínház munkáját 3 fő segítette, a Modern Művészetért 
Közalapítványnál 51 fő, a Dunamenti Népfőiskola Egyesület munkáját 
pedig 10 fő. Rátérnék a beszámoló egyik másik, második blokkjára, ez a 
tavalyi évben hogy alakultak a szociális juttatások a hatályos helyi 
rendelet, illetve kormányzati rendeletek értelmében. A következő 
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ellátásokat vehették, vehetik a jövőben is a tisztelt dunaújvárosiak 
igénybe: helyi lakásfenntartási támogatás, hátralékkezelési támogatás, 
gyógyszerköltség megállapítása támogatása, időskorúak támogatása, 
gondozási támogatás, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, születési támogatás, iskolakezdési támogatás. Ezek egy része 
jegyzői hatáskörbe, egy része pedig polgármesteri hatáskörbe tartozik. A 
tavalyi évben, csak egy érdekes számot mondjak, a tavalyi évben 
összesen Dunaújváros Önkormányzatának a szociális jellegű kiadások, az 
221 millió forintba kerültek. Ezekből szeretném kiemelni Dunaújvárosban a 
gyerekek iskolai, szünidei szociális étkeztetését, a jövőben is mind a négy 
szünettípusban, tehát a nyári, az őszi, a téli és a tavaszi szünetben is 
igénybe vehetik az iskolák koordinálásával a dunaújvárosi általános 
iskolás gyerekek az ún. szociális jellegű étkeztetést. Fenntartjuk a két éve 
bevezetett születési támogatást és gondozási támogatást, ez annyit jelent, 
hogy minden dunaújvárosi gyermek születésekor huszonötezer forintos 
támogatást kap, és ehhez jár még, egyszeri huszonötezer forint, és ehhez 
jár még gondozási támogatás. Ami nagyon fontos, az iskolakezdési 
támogatás, minden első éves dunaújvárosi kisiskolás és minden 9. 
évfolyamos középiskolás tanuló, dunaújvárosi gyermek iskolakezdését 
segítjük. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő időskorúak, megbecsült 
korúak esetében a tavalyi évben is két alkalommal, az idei évben is két 
alkalommal tud az önkormányzat egyösszegbeli ötezer forintos támogatást 
adni a Dunaújvárosban élő időskorúaknak. A Védőháló Alapítványt évente 
húszmillió forinttal támogatja a város. A Védőháló Alapítvány célja 
egyértelmű, a komoly közüzemi díjhátralékkal bíró, rendelkező 
dunaújvárosi családok segítése a cél. Összefoglalva, igyekszünk a 
költségvetésünkbe, amelyet egyébként csütörtökön tárgyal a közgyűlés, 
ugye mindig a törvény szerint február hónapban kell lehetőség szerint 
elfogadni a település költségvetését, az idei évben igyekszünk szinten 
tartani vagy növelni az önkormányzat lehetőségeinek függvényében a 
szociális támogatásokat. Rátérnék a beszámoló harmadik, utolsó 
blokkjára, ez pedig a pályázati forrásokból megvalósuló, megvalósult, 
illetve megvalósuló nagyszabású beruházások. Ahogy az évértékelőmet is 
tartottam a Bartókban januárban, „a jövő városát építjük” mottó, elképzelés 
jegyében a következőkről tudok önöknek számot adni, illetve a sajtó 
munkatársain keresztül valamennyi tisztelt dunaújvárosinak: Jedlik Ányos 
Terv keretében három, ún. elektromos töltőállomás kiépítése történt meg a 
tavalyi évben a Kőműves-Devecseri utcában, az Október 23. téren, illetve 
a Táncsics Mihály utcában, ezek április óta üzemelnek. Önkormányzatunk 
22 millió forintot nyert helyi közösségi közlekedés támogatása céljából, ezt 
az autóbuszokat működtető, üzemeltető cég használ fel működési 
kiadások finanszírozására. A Modern Város Program, amelyet 2016 
májusában kötött meg Dunaújváros Önkormányzata a magyar 
kormánnnyal, illetve a Területfejlesztési Operatív Program, amely a két 
nagyon nagy mezsgyéjét jelenti, úgymond keretét adja a dunaújvárosi 
fejlesztéseknek. A TOP-os pályázatokról nagyon röviden, három általános 
iskolánk energetikai korszerűsítése történt meg a tavalyi évben. Bízom 
benne, hogy további pályázatok esetében, keretében fog pályázni 
önkormányzatunk, és más iskola is bevonható lesz ebbe a körbe, jelenleg 
a Vasvári, a Petőfi, illetve a Dózsa György Általános Iskola érintette, teljes 
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nyílászárócsere, valamint a tető és homlokzat hőszigetelésére is sor 
került. E három fejlesztésre a városunk 826 millió forinttal bírt pályázatból 
TOP-os program keretében. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
jegyében a tavalyi évben 200 millió forintot nyertünk, az Egyesített 
Szociális Intézmény két épületét, a Vigadó mögött lévő Batsányi úti 
épületet és az Útkeresés Szolgálat főépületének a felújítása történt meg, 
valamint egy mikrobusz beszerzése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
részére, ezt a mikrobuszt a közeli napokban adjuk át az intézmény 
számára. Ebben az évben ez a projekt folytatódik, az Óvárosban lévő 
Magyar úti telephely felújítása fog megtörténni. Zöld város kialakítása 
projektben, ez közel egymilliárd forintról nyert, egymilliárd elnyert 
összegről van szó, a Vasmű úti zöld sáv, Duna-parti sétányok 
rekonstrukciója, a Városháza épületében a kávézó kialakítása, a Dózsa 
Mozi épületének és környezetének megújítása. Nagyon röviden azokról a 
pályázatokról szeretnék tájékoztatást adni, amelyeket már benyújtottunk, 
de még eredményt nem tudjuk, hiszen nem bírálták el. Háziorvosi 
rendelőblokkok felújítása 200 millió, tehát ezek benyújtott pályázatok, de 
eredményről még nincs információ. Bízunk benne, hogy mind sikeres lesz. 
Déli iparterület fejlesztése 250 millió, látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach kúriában és a Baracsi úti arborétum fejlesztése egymilliárd 
fölötti pályázat, Intercisa Múzeum fejlesztése közel 500 millió forint, 
Aquantis Látogatóközpont közel egymilliárd forint. Ezt mindjárt részletesen 
is kifejtem. A Ruhagyári út és a Rév út közlekedésfejlesztése 300 millió, 
Nagyvenyim felé vezető út felújítása 120 millió, belterületi vízrendezés 
Táborálláson közel 500 millió, kerékpárúthálózat fejlesztése a városban, 
nagyon nagy rá az igény, 600 millió forint. Elnézést, a számokat 
kerekítem. Összességében közel hatmilliárd forintos célkitűzésre 
pályázatott a város önkormányzata. ’16 májusában írtuk alá a kormányal a 
Modern Város Program megállapodást, ez jelenti a huszonhárom megyei 
jogú város fejlesztésének a jövőbeli kitűzött irányát. A tavalyi évben állami 
forrásból az MVP, tehát a Modern Város Program keretében a Radari 
sporttelep fejlesztése történt meg, nagyon-nagyon csúnya, leromlott 
állapotok voltak ott. Kettő öltözőépületet korszerűsítünk, kettő 
küzdőcsarnok, atlétikai csarnok, két darab műfüves sportpálya 657 millió 
támogatásra. Az élményfürdő, aminek a dunaújvárosiaknak nagy igénye 
volt, ugye állami segítséggel az élményfürdő visszavásárlása megtörtént a 
CIB Banktól, 2017-ben került ismét önkormányzati tulajdonba az 
élményfürdő, és a DVG segítségével történt meg a felújítás, és 2018 
nyarán a tanév befejeztével, júniusban birtokba vehették a 
dunaújvárosiak, illetve az ide látogatók az élményfürdő épületét. És ezzel 
párhuzamosan nem sokkal utána elkezdődött a Fabó Éva, a mellette lévő 
Fabó Éva Sportuszoda felújítása. Dunaújváros, és erre büszkék vagyunk, 
2000 óta a Nemzet Sportvárosa, tehát immáron tizenkilenc éve, és itt a 
kitűzött cél egyértelműen egy vízikomplexum, egy fürdő- és 
vízikomplexum létrehozása az élményfürdő működtetésével, és az oly sok 
sikert megélt Fabó Éva Sportuszoda felújításáról. Sőt, hozzáteszem, ez 
azzal növeli a város turisztikai vonzerejét, hogy hiánypótló beruházásként 
egy belvárosi szálloda épülhet meg, erre is megvan az aláírt támogatás 
1,1 milliárd forintból ennek az új városi fürdő- és vízisportcentrumnak a 
szomszédságában. Szabad strand. A Szalki-sziget rekreációs fejlesztések 
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folytatódnak, a strand épületei, utak, sétányok megújítása mellett sor kerül 
a horgászöböl mederkotrására is. Vidámpark. A Vidámpark területén is 
ugye folyamatosak a fejlesztések, beleértve a kézilabda, az új kézilabda 
csarnok létrehozását. A Baracsi úti arborétumból egy oktató és 
látogatóközpontot álmodtunk meg, és hajtunk, valósítunk meg 100 millió 
forintos EU-s és 30 millió forintos hazai forrásból. Áruforgalmi csomópont 
jön létre, logisztikai központ az állami földek más célú hasznosításával 
Dunaújvárosban és Iváncsán. Iváncsával egy közös cég létrehozásában 
gondolkodunk, így az iparűzési adó is megosztható ugyanúgy, mint a 
Hankook esetében Dunaújváros és Rácalmás között. Elektromobilitás. 
Nem tudom, az egyetem képviselői itt vannak-e. Az elektromobilitás a 
Modern Város Programon belül nagyon preferált helyen szerepel, ennek 
vezérhajója az egyetemen folyó szellemi és kutatási munka, mégpedig 
elektromos hajtású buszokat szerez be a város egymilliárd forint értékben, 
és korszerű energiatakarékos buszokat vásárol szintén állami segítséggel 
2,1 milliárdos összegben. Zöld rendelő. A Zöld rendelő helyén a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Közigazgatási Egysége fog 
működni, az átadó feltehetőleg a beköltözés után, március hónapban lesz. 
Kézilabda akadémia fejlesztése. Ez nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügy. Két ütemben valósul meg. Az első ütemben a 
meglévő csarnok felújítása és az új csarnok felépítése, második ütemben 
pedig a sportszálló felújítása és egy új kollégium felépítése a területen, és 
parkolók, zöldövezet, tehát a környezetrendezési munkálatok. Sportpark. 
Dunaújváros Önkormányzata a tavalyi évben pályázott egy újabb 
sportparkra. Nyolc darab sporteszközzel rendelkező kültéri sportparkra és 
egy futókörre. A futókör a Felső-Duna-partra épül a már korábban átadott 
sportpark köré, a Batsányi utca mögé a futókör, a sportpark, egy második 
sportpark pedig a Béke városrészben, a Március 15. térre. Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Nagyon röviden megpróbálva egyfajta összefoglalót 
adni, Dunaújváros Önkormányzatának a költségvetési helyzete azóta, 
hogy 2013-ban a magyar kormány stabilizálta az önkormányzatok 
költségvetését, nyugodtan mondható, hogy kiegyensúlyozott és stabil. A 
város működtetésének valamennyi területére a város rendelkezésére 
állnak az összegek, városüzemeltetés, közbiztonság, intézményhálózat 
működtetése, egészségügyi alapellátás biztosítása, amely ugye 
önkormányzati feladat, tömegközlekedés biztosítása, szociális 
ellátórendszer működtetése. Amire meg nincs meg úgymond a 
költségvetési forrás, az pedig a jövőben is, ebben az évben is igyekszünk 
maximálisan élni minden települések számára kiírt pályázat lehetőségével, 
partnerek bevonásával, úgyhogy kérném tisztelettel önöket, hogy ebben a 
munkában egyrészt ésszerű javaslataikat örömmel, tisztelettel fogadva, de 
ebben a munkában legyenek a városvezetés partnerei. Nagyon szépen 
köszönöm megtisztelő figyelmüket. És mielőtt átadnám a szót, szeretném 
jelezni képviselő-társaimnak, hogy tekintettel arra, hogy közmeghallgatás, 
közgyűlésszerűen működünk, ebből adódóan szavazni kell az elhangzott 
tájékozatóról. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 7 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2019. (II.12.) határozata 
a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi városfejlesztési és működési terveiről szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlési tájékozatót 7 igen, 2 tartózkodással elfogadta. Megkérem 
önöket, hogy akinek kérdése, felvetése, ötlete van, az legyen kedves 
elmondani úgy, hogy a válaszadás miatt, amely vagy itt, a helyszínen 
történik meg, vagy 15 napon belül írásban az SZMSZ értelmében, 
mindenki legyen kedves a hozzászólásánál a nevét és a pontos 
lakcímüket a jegyzőkönyv miatt jól érthetően a mikrofonba mondani. És 
akkor akár a képviselők, akár önöké, kedves vendégeink a hozzászólás 
lehetősége. Tessék parancsolni! 
 

Aszódi Györgyné Dunaújváros, Római krt. 18. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Jó napot kívánok! Aszódi Györgyné vagyok, Dunaújváros, Római krt. 18. 
fszt. 2-ben lakom, és a Dunaújváros, Római krt. 16-18. Társasház lakói 
nevében jöttem el erre a fórumra. Szeretnék több mindent elmondani, ha 
megengedik, felolvasnám, amit leírtam. Nem egyedül jöttem el, több lakó 
is elkísért engem, akiknek szintén problémájuk van. És a polgármester 
úrhoz címezném az elmondandómat. Nem első eset, hogy a Római krt. 
16. II. emelet 3. önkormányzati bérlakás bérlőivel kapcsolatban 
megkerestük önt. A lakást önök a jelenlegi bérlőknek ’17 februárjában 
utalták ki, azóta jó pár bejelentést tettünk a bérlők ellen, kérve, hogy a 
bérlakásból távolítsák el őket. A bérlakásba négy fő lett bejelentve, de 
ennél többen élnek életvitelszerűen. A röpke egy év alatt három régi 
tulajdonos költözött a lépcsőházból az áldatlan állapotok miatt. 
Polgármester úrnak már számtalanszor jeleztük a gondokat. ’19. január 
28-án kértünk időpontot öntől, hogy személyesen tudjuk elmondani a 
helyzetet, de sajnos a mai napig nem kaptunk időpontot, így felhasználjuk 
ezt a fórumot, hogy elmondjuk a gondjainkat. A problémáink ugye nem 
oldódtak meg. A lépcsőház lakói továbbra sem tudnak nyugodtan élni 
tulajdonaikban. A lépcsőház folyamatos átjáró ház, most már ott tartunk, 
hogy harmincöt-negyven, bódult állapotú, rossz külsejű, idegen ember jön-
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megy ehhez a családhoz naponta. Az idegenek rövid ideig tartózkodnak a 
lépcsőházban, és már mennek is. Megállapításunk az, hogy drogárusítás 
folyik a lakásban. A lépcsőház földszintje kamerával megfigyelt, vissza 
tudjuk nézni a mozgásokat. Nagyon sokszor a kamera alatt számolgatják 
az idegenek a pénzüket, és amikor jönnek lefelé, a markukban valamit 
szorongatnak. Polgármester Úr! El tudja képzelni, hogy milyen koszos a 
lépcsőház a latyakos időben? Ezen kívül, kamerai felvétel kimentéssel 
tudjuk bizonyítani, hogy a lépcsőházban volt már, hogy csavarták a füves 
cigarettát, a rendőröket is ilyenek miatt hívtuk ki, de sajnos ők sem 
vállalják fel velük szemben az intézkedést, valamint a drogproblémával 
sem foglalkoznak. Legutóbb történtek viszont már undorítóak és 
visszataszítóak. Az ehhez a családhoz jövő idegenek közül valakik a 
lépcsőházban vizelnek. 2019. január 27-én 10 óra 13-kor egy idegen 
hölgy a lépcsőházban a nagydolgát végezte el a kamera látóterületében. 
Felvétel erről is megvan. A Római krt. 16. 2/3. számú önkormányzati 
lakásban lakó személyek viselkedése jelen állapot szerint nem alkalmas a 
közös együttélésre. Folyamatos napi szintű problémákkal kell szembesülni 
nemcsak a közvetlen szomszédoknak, hanem a környező házakban 
lakóknak is. Ha a tulajdonosok közül valaki rájuk szól, akkor durván 
visszaszólnak, „Mi van? Ki vagy te? Mi azt csinálunk, amit akarunk! „ Úgy 
érezzük, hogy a tulajdonnak nagyobb joga van, mint egy bérlakásnak. 
Nehogy már tizenhárom lakástulajdonos alkalmazkodjon az egy 
bérlakásban élőkhöz! Többször kértünk segítséget öntől, valamint a 
körzetünkben az önkormányzati képviselőtől is, de mindenütt falakba 
ütközünk, senki nem segít. Tisztelettel kérjük önt, hogy vegye figyelembe a 
lakók problémáját, és a renitens lakók lakásbérleti szerződését azonnali 
hatállyal szíveskedjék felmondani. Úgy gondoljuk, hogy ön sem élne 
szívesen velük együtt. A Római krt. 16-18. Társasház lakói nyomatékosan 
felszólítják önt, hogy tegyen azonnali intézkedést, hogy a rendesen 
viselkedő lakók, gyerekek, felnőttek, idősek nyugodtan tudják élni a 
mindennapjukat. Nagyon szeretném, ha végre történne valami, és ön nem 
a bérlakásban élők érdekeit nézné folyamatosan. Nagyon sok olyan fiatal 
pár van, aki gyermekkel vár önkormányzati bérlakásra, és önök mégis 
ilyen családnak adják azt ki. Köszönöm szépen a meghallgatást. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen az észrevételét, melynek a témájával, aktualitásával, 
illetve súlyosságával tisztában vagyunk. Úgyhogy megkérem jegyző 
asszonyt, hogy a holnapi nap ugye a szociális bérlakások kérdése a 
közigazgatási osztály hatáskörébe tartozik, itt ülnek az osztály képviselői, 
holnap legyenek kedvesek behívni a hölgyet, Aszódi Györgyné polgártárs 
asszonyt, a holnapi nap folyamán vagy holnapután, nyilván egy telefonos 
egyeztetéssel, hogy akkor rövidre zárhassuk ennek a társasháznak a 
kérdését. Tessék mondani! 
 

Dunaújvárosi lakos: 
 
Nagyon röviden csak, meg tudnám erősíteni a közös képviselőnket. Nagy 
sok mindent el tudnánk mondani. Egy lépcsőházban lakunk. Nem 
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szomszédként van probléma. A legelső odajövetelükkor a tizennemtudom 
hány éves, aki anyukája által lakik ott, legelső mondata az volt: Te ki vagy? 
Anyukám elintézi, mit keresel te itt. Ha rájön az öt perc, akkor, mint akinek 
elmentek otthonról, üvöltözik, szóval tarthatatlan, amit csinálnak. Úgy 
gondolom, Aszódiné mindent elmondott. Naponta kb. ötven ember jön-
megy, mint egy boltban. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Abszolút rögzítettük, meg lépünk is a történetben. Az, 
hogy január 28-a óta nem tetszett időpontot kapni, annak nagyon 
egyszerű oka van, hogy rengetegen várnak időpontra, és van egy fizikai 
teljesítőképesség az egyéb rendezvények mellett. Tehát ugyanakkor 
kérdezném tisztelettel, további kérdésük, felvetésük van-e. Tessék 
parancsolni! 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Üdvözlök mindenkit. Mészáros László vagyok, Babits M. u. 16. fszt. 2. 
Egy-két olyan dolgot írtam össze magamnak, amit szeretnék megkérdezni. 
Megpróbálok sorrendben menni. Megváltozott idén a szemétszállítási 
időpontok. Eltelt lassan másfél hónap, nem tudom, hogy valaki ezt 
figyelemmel kísérte, ezt a hétfő – szerda - pénteki szállítást, amely én 
szerintem nem vált be egy nagyon egyszerű oknál fogva. Ugye kedden és 
csütörtökön, amikor nincs szemétszállítás, annyi szemét nem gyűl össze, 
mint pénteken, amikor elviszik délelőtt a szemetet, és hétfőre, én vasárnap 
délutáni órákban, mivel itt lakok a belvárosban, és akkor már 
szembesültem azzal, hogy minden szemetesláda, ami a belvárosban van, 
ez mondhatom itt a Kossuth Lajos utca, Vasmű út, Babits, tehát totál 
belváros, színültig, már vasárnap délután tele voltak melléje, rengeteg 
mellérakott szeméttel. Tehát ez, és hétfőn 11 óra magasságban megjelent 
a mi utcánkban a szemétszállítás, tehát gyakorlatilag 72 óra telt el a két 
szemétszállítás között. Ugye ez nonszensz, hogy hétvégén, amikor sokkal 
több szemét termelődik, hogy ez ne okozzon problémát. Az én 
megítélésem szerint ezt felül kellene vizsgálni, hogy visszatérni a szombati 
napra. Tudom, nem szívesen dolgoznak szombaton az emberek. Én egy 
harminc éven keresztül nagyon sok szombaton dolgoztam, és nem 
lehetett variálni, ha buszt kellett vezetni, akkor, tehát a szemétszállítás is. 
Ebből a szempontból szeretném, ha felülvizsgálnák. Ez lett volna az egyik. 
Megemlítette a polgármester úr, hogy KRESZ-táblák kihelyezése és egyéb 
ilyen dolgok. Nagyon komoly összegek mentek rá. Hát, ebből én, mint 
közel ötven éve autót vezető ember és hivatásos sofőr, hát erre lenne elég 
komoly észrevételeim különböző KRESZ-táblák kihelyezéséről. Hát, 
kezdeném a leggyönyörűbb KRESZ-táblával, amit nemrég raktak ki. A 
Béke étterem mögötti szervizútnál a parkban levő járda mellé először 
kiraktak egy szép oszlopot. Na, mondom végre térfigyelő kamerát 
szerelnek föl a szelektív hulladékgyűjtéshez, és szépen le fogják buktatni 
azt a gyönyörű szép szeméthegyet, ami évek óta ottan gyönyörködünk. 
Hát, nem ez lett. Két hét múlva kihelyeztek rá egy KRESZ-táblát, amelyen 
az van, mindennemű járművel behajtani tilos, kivéve szemétszállítás. Hát, 
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ez egy nagyon klassz, röhögök, hogy egy járdára nem lehet behajtani, hát, 
amúgy se lehetne behajtani. Hát, akkor még azon nevetek, amikor 
aláírják, hogy kiegészítik, hogy szemétszállítás. Hát, kérem szépen, azon 
az ezerötszáz négyzetméteres területen egyetlen egy szemeteskuka 
nincsen. Se kézi, egyetlenegy szemetes van, a bölcsődének a nagy 
szemetese. Tehát azért ezen nevetni kell, megtilt olyat, ami amúgy se 
megy oda, mert nincs mit üríteni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kicsit 
félresikerült dolog. Hát, akkor még hozzá tenném, gyönyörű tükröket 
szereltek föl a belváros különböző részére. Fantasztikus jól néznek ki. 
Csak nem lehet benne semmit látni. Tehát, ha valaki ott ki akar jönni, itt a 
belvárosban a Kossuth Lajos utcára vagy ott hátul, a zeneiskolától, és hát 
tükör szerint akar kijönni, és csattanni fog, hát az csodálkozhat. És én azt 
hiszem, hogy senki nem használja azt a tükröt, mert nem megbízható. 
Tehát mindenképpen úgy fog vezetni, hogy meg fog győződni arról, hogy 
jön-e valami jármű. Tehát én személy szerint teljesen fölöslegesnek tartom 
ezeknek a tükrök kihelyezését. Ez mind csak pénzkidobás volt, és semmi 
haszna nincs belőle. Mondhatnák még egy-két gyönyörű KRESZ-táblát, de 
ha kell, nagyon klasszul összegyűjtöm, és elküldöm, mert van még egy-két 
ilyen KRESZ-tábla, aminek semmi értelme nincs. Nálunk jobb oldali 
közlekedés van, bal oldalra rakunk ki egy táblát, ami teljesen, és ez is a 
belváros, Kőműves utca, hát, és egy járdára, elejére kirakunk, hogy 
„Behajtani tilos!” a bal oldalon. Hát, amúgy se lehetne ott behajtani, de hát 
nagyon klassz, megint tudtunk táblát elkölteni. Tudnák még egy ilyen 
klassz táblát mondani, itt hátul, a játszótér mellett van egy parkoló. A 
parkoló kijáratában oda föl van rakva, „Behajtani tilos!”, egyirányú utca 
vége jelző tábla. A környéken nincs egyirányú utca a parkolóból. De ez is 
nagyon klassz, mert kihelyeztünk megint egy KRESZ-táblát. Évek óta 
jeleztem már az önkormányzat felé, polgármester úr is tudja, csak jár oda 
a Bartókba, ha más nem, különböző rendezvényekre, a parkolás, az 
áldatlan állapot. És csak egy példát mondok, próbariadó volt a színházban 
az elmúlt évben, a tűzoltóság, egy előadásra jöttek a tűzoltók. Hát, mivel 
én ott lakok az utcában, ugye hallottam a szirénázást, kinéztem már, hogy 
mi van, hát, alig tudták megközelíteni azt a színházat, ahol több száz 
ember valamilyen formában szórakozott. Én akkor jeleztem az 
önkormányzat felé, képviselő úrnak, a Konrádnak, hogy mivel a Vasvári 
iskola amikor színházi előadás van, tehát nincsen gyerekforgalom, 
személy szerint én harminc-negyven-ötven kocsi el tudna férni a színház 
előadása alatt. Tehát megoldódna az az áldatlan állapot, és szerintem 
még mindig közelebb az iskolától elmenni a színházhoz, mint leparkolni 
mondjuk az élményfürdőnél, és onnan visszajönni. Persze, az se távolság, 
csak megmaradna a normális parkolás a színház előtt. Tehát és ezek 
gyakorlatilag pénzbe se kerül, egy kiegészítő tábla a Görbe utcába, hogy 
„Behajtani tilos! Kivéve színházi rendezvény”. Ennyi az egész. Azt hiszem, 
ennél olcsóbban kihelyezni KRESZ-táblát, és ami hasznot hoz, nem 
hiszem, hogy sokba kerülne. Hát, mint a polgármester úr beszámolójában, 
„örömmel” hallgattam, hogy nincs megelégedve a városunk által 
tisztaságával. Ezt azért „örömmel” hallgattam, mert azt hiszem, hogy 
nagyon sokan nincsenek megelégedve ezzel, és hát, nem tudom, hogy ott 
a Bocskai utcán, ahol ön lakik, hogy már összeszedték-e a faleveleket, 
vagy otthagyták, mint pl. a Bartók környékén, a Kossuth Lajos utca, Babits 
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Mihály, hát, a Vasmű utat már nem is mondom, mert az ugye már 
elvesztette a jellegét. Tehát már ott nem is kell takarítani. Az én időmben, 
én közel hatvannyolc éve élek a városban, mindig itt laktam, hát, egy-két 
dologra másképp emlékszek, mint akik itt vannak fiatalabbak, mert azok 
talán nem is emlékeznek rá. Azért dicsérni is szeretném a dolgot, 
fantasztikusan néz ki a két Vasmű út közötti tér. Hát, csak az a baj, tényleg 
szépen néz ki, hogy nincsen megtöltve azzal, ami annak kéne lenni. Itt 
mivel sokat járok arra, persze, lehet, hogy a korommal jár, én emlékszem, 
hogy az az ún. köz, a két Vasmű út között, az egy fantasztikus hely volt az 
én fiatalabb koromban. Ott naponta nagyon, tíz-húsz-ötven ember gyűlt 
össze a padoknál, fantasztikus… Kártyaparti, sakkparti. Hát, ez elveszett. 
Hát, akkor nagyon gyerek volt még a polgármester úr, úgyhogy legfeljebb 
elküldték egy-egy hideg sörért a nyugdíjas bácsik, meg minket is elküldtek. 
Úgyhogy fantasztikus volt. Ezzel meg van töltve, tényleg. De mondom, ez 
dicséret, de van egy kis élc benne, hogy tényleg megcsináltuk, de kinek 
csináltuk meg. Ha nem lenne az a pár bölcsődés gyerek, aki – imádom a 
Mukit, mert szintén én még ültem is rajta, nagyon sok emberrel 
ellentétben, akik nem ültek rajta -, és ha nem lenne egy-két bölcsődés, 
óvodás csoport, ami oda kimenne, akkor üres lenne az a tér is, mert nem 
mennek az emberek. Tehát tényleg azért mondom, hogy vannak itten. Hát, 
még annyit szeretnék, említette a polgármester úr, hogy fantasztikus sok 
padokat helyezünk ki a városba. Hát, én megszámoltam ebben az új 
parkosított részben huszonhét nagyon klassz pad van kirakva, csak nem 
ül rajta senki, kivéve a Mukinál a nagymama, amikor kihozza az unokáját. 
Ellenben ugye az egyik legforgalmasabb út gyalogos szempontból Béke 
tér – kórház. Azt hiszem, a város gyalogosforgalmának a legnagyobb 
részét ez az útszakasz teszi meg. Mivel a lakásból kitiltottam magam a 
dohányzást az erkélyre, ezáltal mindent látok ott, és látom, hogy jönnek az 
emberkék, vagy hátul mennek el, a Kossuth Lajos utca felé, vagy 
elmennek a Vasmű út felé. Hát, nem sok padot látunk arra sajnos, mert 
nincsen pad. Hát, akkor már nem beszéltem arról, hogy a Babits Mihály 
utca, az egyik mondom legforgalmasabb, és nagyon könnyen széppé 
lehetne tenni. Virág csak akkor van ott a parkban, ha a lakók kiültetnek, 
köztük én is voltam az önkormányzat által első helyezett, és nyertem. 
Azóta nem győzöm nyugdíjam egy részét a virágra költeni, de nem baj, 
mert nagyon sokan jönnek, és dicsérik. Lőrinczi Konrád urat nem látom, 
mert ő már megígérte, hogy nekünk, én azt mondtam, minden, nyolc 
lépcsőház van, ha minden lépcsőházhoz egy virágládát raknának, a lakók 
mindegyik virágládát rendeznék. Hát, már három éve kiválasztottuk a 
virágládát, azóta már azt nem is gyártják, ezt ő mondta. Tehát azóta sincs 
virágláda, de a mi virágládánkat, amit mi összeeszkábáltunk, az még 
megvan. Tehát ne ígérjünk semmi olyat, amit nem fogunk megvalósítani. 
Úgyhogy lehetne ott azért, gyönyörű tényleg, rengeteg virág van adott 
helyen, csak az egyéb frekventált helyre is kellene. És az utolsó, mert nem 
akarom elvenni senkitől a szót, mert annyian jelentkeztek a szólásra. Most 
mint a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének a vezetőségi 
tagjaként szólok, meg városi Fejér Megyei Mozgássérültek Egyesületének 
a vezetői, hogy nagyon klassz dolgot csinált az önkormányzat, nagyon sok 
olyan helyre tett ki mozgássérült táblát, és ez nagyon jó jel, mondok 
példákat, Vasmű úti Őspatika gyógyszertárnál, posta, akkor a banknál. Ha 
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most megkérdezem a polgármester urat, hogy tudja-e, hogy a piacon hány 
mozgássérült parkoló van, akkor nagyon örülnék, ha tudna válaszolni rá.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyilvánvalóan fejből nem tudok rá válaszolni, három-négy remélem, hogy 
van. 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Jó. Egyetlenegy van. És az egy kocsmánál van. Na, most képzelje el, 
hogy a mozgássérült beül a kocsiba, és kimegy a piacra, megáll…  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
A Pennynél van még plusz három. 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Még egyszer mondom, én a piacot mondtam. Majd utána mondom, hogy 
hol van még. Na, most ha én a piacra megyek, akkor nem a Pennybe 
megyek. Jó, tudom, hogy te lerakod a Pennynél a kocsidat a parkolóban, 
és átmész a piacra, de nem mindenki akar a Pennynél vásárolni, hanem ki 
akar szállni ott a piacnál, ott középtájon, fogja a mankóit, és körbemegy, 
és meg fogja vásárolni a háromszáz vagy kétszáz forintos krumplit. Tehát 
én erre gondoltam. Pisti! Neked igazad van, de azt hiszem, mind a 
kettőnknek igaza van. Tehát ez. Na, és akkor még nagyon. Hát, mivel a 
polgármester úr azért tényleg szokott járni a Bartókba, de önt más kocsi 
viszi, tehát egy Bartók színháznál, ott sincsen mozgássérült parkoló. Pl. 
csak ezt így. Próbáljon gondolkozni, de nem fog látni ottan, mert olyan 
nem mondok, amit nem. Hol? 
 

Mlinkó Gabriella általános igazgatási ügyintéző: 
 
Van. Ahogy van a Béke étterem, és van arra merőlegesen balra. Én most 
voltam színházban, és volt. 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Jó, én onnan harminc méterre lakok, és nem láttam. Van egy 
mozgássérült rámpa van ott, mivel be lehet menni. Nézze, el tudja 
képzelni azt, hogy én nem fogok idejönni leégetni magamat azért, hogy 
olyat mondok, aminek nincsen alapja. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mészáros úr! Bocsásson meg! Itt van igazgató úr, a Bartók igazgatója. 
Üdvözlöm Őze Áron igazgató urat! Megkérdezem igazgató úr, hogy mi a 
tényállás a mozgássérült parkolóval kapcsolatban. 
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Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója: 
 
Jó estét! Jó szurkolást! 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Jó napot, jó szurkolást! 
 

Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója: 
 
Abban az esetben, ha mozgássérült érkezik a színházba, akkor elölről is, 
illetve hátulról is be lehet állni autóval egészen a bejárathoz. Tehát a 
lehető legközelebb állhat meg a színházhoz. 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Én azt mondtam, nincsen parkoló tábla, mozgássérült parkoló, nem azt 
mondtam, hogy hogy jut be a színházba. 
 

Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója: 
 
De van a Béke étteremmel szemben egy mozgássérült parkoló. 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Mivel ötven méterre lakunk egymástól, a Babits 16-ban, kiabáljon be, és 
mutassa meg nekem. Jó? Azt a táblát, és akkor, ha igaza van, akkor én 
fizetek, de mivel én nem iszok alkoholt, maga fizet. Jó? 
 

Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója: 
 
Várom szeretettel egy kávéra. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megengedi akkor, hogy reagáljak az elhangzottakra? 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Nem fogom másoknak. Ennyit szerettem volna, de ez is nagyszerű. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. A következő kérésem lenne egyrészt nagy tisztelettel 
önhöz is, illetve Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető úrhoz, 
hogy a táblák, KRESZ-táblák, virágládák ügyében rövid úton legyenek 
kedvesek egymással fölvenni a kapcsolatot, mert ez nagyon gyorsan 
rendezhető és megbeszélhető. A szemétszállítás időpontja az minden 
társasház földrajzi helyzet esetében más. Úgyhogy megkérem önt, hogy a 
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társasházi… 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Dunaújvárosban hétfő-szerda-pénteken van. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem. Bocsásson meg! A társasház egyeztet a Dunanett Kft.-vel. Ne 
haragudjon, hogy a szavába vágok! Pl. a Bocskai utcában nem ezeken a 
napokon történik. Tehát nem minden városrészben hétfő-szerda-péntek. 
Ahogy a társasházi képviselők megállapodnak a Dunanett Kft.-vel.  
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Komolyan mondja? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Teljesen komolyan. Hát, pl. ahol én lakom, ott is szombati nap van pl. Az 
idei évről. 
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
A hírlapban jelent meg, meg tudom mutatni 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Városrészenként változó, de én a megoldás, nem vitatkozni szeretnék 
önnel, a megoldás szempontjából próbálom nézni. Van itt illetékes, aki 
megmondja. Mikor van a szemétszállítás? 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Hétfőn, szerdán és pénteken van, de január elsejétől változtatott a 
Dunanett. Nem biztos, hogy polgármester úr ezt észreveszi. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én azt tudom, amiről a társasházi képviselő tájékoztat levélben.  
 

Mészáros László Dunaújváros, Babits M. u. 16. fszt. 2. szám alatti lakos: 
 
Úgy néz ki, hogy a többiek jobban tájékozottak, mint a polgármester úr. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hajrá, örülök neki, Mészáros úr! Ez nagyon dicséretes az ön részéről. 
Szeretném megkérdezni, további kérdés, óhaj, felvetés van-e. Tessék 
parancsolni a mikrofonba! 
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Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Római krt. 34/B-ben lakom. Polgármester úr már a tájékoztatójában 
érintette a parkolás témát. Engem úgy indítottak útnak a Rómairól, hogy 
kérdezzem meg, hogy elképzelés van-e annak a nagyon-nagyon áldatlan 
állapotnak a megszüntetésére, ami ott kialakult. Ott annyi az autó, mint 
a…, hogy rengeteg. Füves terület nincs, a járdától nem lehet közlekedni. A 
felhordott sártól csúszik minden, aki ott lakik, tudja.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
34/B? 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
34/B, és ez a végig a Rómaira igaz. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mit csinál péntek de. 11,00 órakor? 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Találkozom önnel, és végigvezetem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt szerettem volna kérni. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Nagyszerű.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Péntek 11,00-kor ott vagyok.  
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Egyébként most nagyon rátapintott, mert meg akartam kérni, hogy legyen 
a vendégem, menjünk végig! Gyalázat. A Zöld Városok Program… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mert nyilván nem tudom fejből így. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
… akkor tud megvalósulni, ha az alapokat biztosítjuk, a parkolókat. Az 
autók nemhogy a parkolók, a füvön a játszótér mögött, ahol gyermekek 
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játszanak. Nincsen autóm, gyalogos vagyok, nyugdíjas vagyok. És látom, 
hogy mindenkit bosszant, még azt is bosszantja, akinek van autója és van 
gyermeke, a gyerek meg játszik, rápattan a kavics az autóra. Ki fog 
hőbörögni? Az autós. Elképzelés: Domanovszky tér. Ugye löszös talaj 
vagyunk. Tehát löszös talaj vagyunk. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Bocsássanak meg egy kicsit! Nagyon szépen kérem, hogy aki hozzászól, 
ide a mikrofonba, a kolleganőm nem tud szó szerinti jegyzőkönyvet írni, 
mert semmit nem lehet hallani. Folyamatosan kommunikálok vele 
szemkontaktussal, már eléggé összeszoktunk. Elnézést! Köszönöm 
szépen. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Ugye azt jeleztem, meg tudjuk, akik itt születtünk, itt élünk, hogy mi löszös 
talajra épültünk. Nem tudom az elképzelést, hogyan gondolta a műszaki, a 
geodéziai részt megoldani, mondjuk parkolóházakkal, ami nem magasba 
tör, hanem hosszába, hogy eloszlik a súly. A Domanovszkyn van pl. 
lehetőség, a Víztorony mögött irdatlan mennyiségű autó, a parkoló a 
Rómain. A többi városrészt én nem tudom, ugye mert ritkán járok arra, 
tehát nem is szólok, de ami ott van, az gyalázat. A járdán autó közlekedik, 
motor közlekedik, bicikli közlekedik. Bicikli. A bicikli utak. Égetően fontos 
lenne. Nem győzzük a gyerekeket elkapkodni, ha biciklisek tarolnak, 
motorosok ránk dudálnak. Jó, tudom, ez emberi probléma, de amikor 
nincs megfelelő közlekedési út, akkor sajnos repülni ők sem tudnak. A 
másik, van nekünk egy csodálatos Alsó-Duna-partunk, nem csak fölső, 
alsó. Én tavasztól késő őszig a kutyámmal oda lejárok, nagyon sok 
kisgyerekes, fiatal pár, idősebb ember lejönne, ha tudna, mert a Víztorony 
mögött, a Római Víztorony mögött van az a lejtős lejáró. Ha az rendbe 
lenne téve, ott babakocsival le tudnának jönni, a gyerekek kismotorral, 
biciklivel le tudnának jönni. Képtelenség. Annyira kitaposták ott is az autók, 
motorok, hogy az gyalázat. És ugye a városunk levegője, amikor olyan a 
szélállás meg a légnyomás, büdös. Ez tagadhatatlan, mit szépítsük. De ott 
lent legalább tiszta, hacsak az autók nem ott, kiteszem a karomat az 
ablakon, és végigsétálok gurulva. Mondjuk, annak én le szoktam üvölteni 
a fejét, kész, bevallom becsületesen. Tehát nekem ez, hogy konkrét terv 
arra, hogy parkolóház, mélygarázs, bármi, hogy ez megszűnjön. Mert 
addig hiába füvesítünk, hiába parkosítunk, amíg kitapossák, mert ő nem 
képes háromszáz métert gyalogolni. Én már javasoltam kettő-háromnak, 
hogy hajtsd össze, tedd zsebre, vidd föl. Hát, most erre mit lehet mondani. 
Tehát én nem vagyok szemtelen, meg semmi se. És még egy van, ez az 
utolsó, a fiatalságunk. Azok a gyermekek, akik már nem gyerekek, de még 
nem felnőttek. Ugye őnekik égető kérdésük volt, biztos hallotta, ez az 
extrém pálya. Egy nagyon ócska van a Víztorony mögötti kutyafuttató 
mellett tényleg nagyon leamortizálva. Felvetődött az ötlet a Vidámpark 
területén. Nem mindenki úszik, nem mindenki focizik, nem mindenki 
kézilabdázik. Ez egy kisebb rétegnek a sportja. Csinálják, ha ügyesek, 
legyen. De ezek a gyerekek kallódnak az utcán. Kimennek a Városháza 
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térre, rájuk szólnak, igen, hogy nem lehetne ott. Igen, tudom. Pénz, 
minden pénzbe kerül. De akkor egy valamilyen olyan pályát, ahol ők 
tudnak szórakozni anélkül, hogy bárkinek bajt, kárt okoznának. Tehát 
nekem első a parkolásra a kérdés, hogy mi a válasz, hogy van-e valami 
elképzelés. Meg a lenti Duna-part. Oda is padok kellenének. Sétálunk, 
leülnénk. Nincs hova, csak a fű. Na, de hát oda is kéne park. Egyetlenegy 
olyan bázis van, ahol el lehet menni wc-re, a kutyaúsztatónál. Oda is 
lehetne egy ivókút. Tudom, ez is pénz, de hátha sikerül egy turisztikai 
beruházást megnyerni, és akkor sikerülne megvalósítani. Nekem ez lett 
volna az, amivel engem elküldtek, hogy jöjjek el. Főleg a parkolás. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen a felvetéseit. Négy felvetéséből kettőre írásban adok 
választ. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Én nagyon boldogan elolvasom, ha válaszol.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Péntek 11,00 órakor. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
És pénteken hol találkozunk? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A Római krt. 34/B előtt. Ha önnek megfelel. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Ott van a tapétabolt, ott lenn. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És az extrém sportosokról. Ugye tavaly nyáron kétszer találkoztam. Az 
extrém sportpálya megvalósítására pályázatot nyújtott be az 
önkormányzatunk. Ennek a pályázatnak az elbírálása nem történt még 
meg. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
És ha megtörténik, akkor elképzelhető, hogy a Vidámpark területén egy 
normális, biztonságos hely… 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Oda adtuk be a pályázatot. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Na, ez is jó hír lesz a srácoknak. Akkor én önt várom pénteken 11,00 
órakor. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen. 
 

Dunaújváros, Római krt. 34/B szám alatti lakos: 
 
Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kezét csókolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a mai 
közmeghallgatásra, és mindenkinek további szép napot kívánok. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

           Cserna Gábor                Dr. Sürü Renáta  
                      polgármester                                                         jegyző 

 
                   
 


