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

21-ei nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Gombos István          alpolgármester 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 
osztályvezetője 

Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
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Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. ügyvezetője 

Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója, Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatója 

Pintér Tamás országgyűlési képviselő 
 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 József Attila Könyvtár igazgatója 
Dr. Mészáros Lajos Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros főigazgatója 
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Pribil Sándor Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 

elnöke 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója 
Mészáros László 9. számú választási körzet felelőse 
Dr. Éri Vilma Környezettudományi Központ Alapítvány igazgatója 
Sági Péter  DV N Zrt. vezérigazgatója 
Juhász Katalin Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviseletében 
Deák Nóra Modern Művészetért Közalapítvány képviseletében 
Orgovány Zoltán Vasas Táncegyüttes Alapítvány képviseletében 
Erős István KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási 

üzletágvezető helyettese 
Verasztó Sándor Dózsa Mozicentrum Kft. ügyvezetője 

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

 
Jó reggelt kívánok! Szép napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, Képviselő-társaim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Városlakók! 
Kedves Tévénézők! Tisztelettel köszöntöm ideiglenesen városunkban 
állomásozó országgyűlési képviselőnket, Pintér urat, aki a nagy fővárosból 
ellátogatott hozzánk. Szeretném önöknek jelezni, hogy Gombos 
alpolgármester úr és Besztercei képviselő úr igazoltan van távol, egyúttal 
akkor elmondanám, hogy Gombos alpolgármester vezetésével 8,00 órakor 
elindult egy városi küldöttség Lengyelországba, Leszno városába a 
partneri együttműködési megállapodás aláírása céljából. Ennek a 
küldöttségnek tagjai Gombos alpolgármester úr, Farkas Lajos 
múzeumigazgató úr és Ewa Modrzejewska asszony, a Lengyel 
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Nemzetiségi Önkormányzatunk elnöke. Besztercei képviselő urat 
mondtam, igen. Indítványozom, hogy négy napirendet sürgősségi 
indítványként vegyen föl a tárgysorozatába a közgyűlés, mégpedig a nyílt 
ülés végére 65., 66., 67. és 68. napirendi pontként, ha és amennyiben a 
bizottságok megtárgyalták, véleményezték. Kérdezném Tóth Kálmán 
elnök urat, hogy a sürgősségi indítványokat, amelyeket kellett az ön által 
irányított bizottság megtárgyalta, véleményezte-e. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi, ügyrendi 
bizottság mind a négy napirendet támogatta, és egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm. Tárgyalta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az ügyrendi bizottság csak véleményezni tudja, nem támogatni – bocsánat 
– a napirendeket. Gazdasági bizottság elnöke! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! A gazdasági és a 
pénzügyi bizottság együttesen tárgyalta mind a négy napirendet 
sürgősségi indítványként. Jó. Iván képviselő úr, városüzemeltetési 
bizottság! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 
egyhangúlag elfogadta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Pintér elnök úr, pénzügyi bizottság! Köszönöm. Akkor 
legyenek kedvesek szavazni, támogatják-e, hogy 65. napirendi pontként a 
Járási Hivatal új épülete környezetében parkolóhelyek kivitelezésére című 
napirendet tárgyalja a közgyűlés. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási 
Hivatalának új épülete környezetében parkolóhelyek kivitelezésére és az építési 
munkákkal összefüggő szerződések elfogadására” című előterjesztést a nyílt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
100/2019. (III.21.) határozata 

„Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 
parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések 

elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új 
épülete környezetében parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 65. 
napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

66.-ként a szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerákkal 
való felügyeletére című napirend. 
 
Aki támogatja a megtárgyalását, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő 
állomások térfelügyeleti kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő 
kiválasztására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

101/2019. (III.21.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti 
kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő 
állomások térfelügyeleti kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő 
kiválasztására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 66. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

67., járdatakarítás céljából jármű és tartozékok beszerzése és átadása 
vagyonkezelő cégünk részére című napirend. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok 
elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. 
részére” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
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Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– felvettte és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
102/2019. (III.21.) határozata 

„Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és 
tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez 
lassú jármű és tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 67. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És 68. napirend hasonló, csak erdészeti célokból mezőgazdasági gépek 
beszerzése és átadása a DVG-nek. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák 
elvégzéséhez mezőgazdasági gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” 
című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

103/2019. (III.21.) határozata 
„Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági 
gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák 
elvégzéséhez mezőgazdasági gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 68. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így kiegészült a napirendünk plusz négy napirendi ponttal. 
 
Az egész tárgysorozatról legyenek szívesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
104/2019. (III.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

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

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

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására 
 
7. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a „Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának” 
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó 
szerződés megkötésére 

 
8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, 

a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a 
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére 
               

9. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítására 

 
10. Javaslat az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt 

kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
 

11. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a 
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötéséről szóló 
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására  
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12. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 
terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett 
ajánlatok elbírálására 
 

13. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira 
 
14. Javaslat új közterületi padok megrendelésére 

 
15. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés 

megoldási, buszöböl felújítási munkálataira 
                             

16. Javaslat a Lajos király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási 
tervének jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére 

 
17. Javaslat 2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 

és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

18. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 

 
19. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 

 
20. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés – 2019. április-december hónap – megkötésére 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 

víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
                     

22. Javaslat ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni 

vízelvezető létesítményeinek helyreállítására  
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. – 2018. december 

31. közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. 
(XII.14.) határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 
véleményezésére 

 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 

véleményezésére (Széchenyi István Kollégium) 
 
27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő 

támogatás iránti kérelmének elbírálására 
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28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros fül-orr-gégészet 
kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására 

 
29. Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének 

elbírálására 
 
30. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi 

körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási 
szerződés megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon 
kívül helyezésére 

 
32. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységének 

értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
33. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 

34. Javaslat a Bartók színházban új álláshely engedélyezésére 
 
35. Javaslat a 2018. évi közművelődési pályázaton nyújtott egyes alapítványi 

támogatások elszámolási határidejének, és a támogatási szerződések 
módosítására 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás 

József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának 
visszavonására 

 
37. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására és szerződéskötésre a Vasas 

Táncegyüttes Alapítvánnyal 
 
38. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

DVG Zrt.-vel 
 
39. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
40. Javaslat a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására 
 
42. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 

19. szám alatti – korábban gondnoki lakásként hasznosított – 109 m2 alapterületű 
iskola megnevezésű helyiség, városrészi közösségi célra történő, ingyenes 
használatba adására 

 
43. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi 

Egyetem és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 
megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 
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44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati 
szerződések felmondásának elfogadására 

 
45. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására 

és vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének választására 
 
46. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető 

tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására 
 
47. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. év helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadására 

 
48. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 
 
49. Javaslat az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 

ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási szerződések, 
megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására 

 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) 

határozata a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 
üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról 2. pontja módosítására 

 
51. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére 
 
52. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló üzemeltetési és őrzési szerződés módosítására 
 
53. Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák 

kerítésének felújítására 
 
54. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola épületének ereszcsatorna cseréjére 
 
55. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által a Pentelei Waldorf 

Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására 
 
56. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 

 
57. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2019. évre 

 
58. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. 

évre megkötött támogatási szerződés módosítására               
 
59. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötésére 
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60. Javaslat az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör 
meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 
szerződés tervezetének véleményezésére 

 
61. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 

villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. 
számú módosítására 

 
63. Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak 

választása során a lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló 
bizottságok póttagjainak megválasztására 

 
64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elfogadására 
 

65. Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 
parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadására 

 
66. Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti 

kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására 
 
67. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak 

beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
 
68. Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 

beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani meghívott vendégeink 
számára, kivéve annak, akinek az SZMSZ ugye tanácskozási jogot 
biztosít! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

105/2019. (III.21.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

106/2019. (III.21.) 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: 
 

Indítványozom, hogy a zárt ülés kettő tervezett napirendjéből az EHEP 
részvényekkel összefüggő napirendet további egyeztetés céljából a mai 
napon a közgyűlésünk ne tárgyalja meg. Tehát ezt vegyük le a zárt 
napirendjéről. 
 
Aki ezt elfogadja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az EHEP Nyrt. törvényes működésének 
helyreállításával kapcsolatos tagi kölcsön kérelem tárgyalására” című napirendet a 
zárt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – levette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

107/2019. (III.21.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pont levételéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. március 21-ei zárt ülésének 
meghívó szerinti 2. napirendi pontját, mely „Javaslat az EHEP Nyrt. törvényes 
működésének helyreállításával kapcsolatos tagi kölcsön kérelem tárgyalására” 
levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kitüntetési ügy tárgyalása esetében kötelező zárt ülést tartanunk az 
önkormányzati törvény értelmében, így csak a napirend tárgyáról kell 
döntenünk, tehát a zárt ülés egy napirendi pontjáról. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

108/2019. (III.21.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 21-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a 2019. évi „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: a polgármester 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 
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 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

7. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a „Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának” 
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó 
szerződés megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, 

a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a 
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
               

9. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött vállalkozási 
szerződés 1. számú 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 
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10. Javaslat az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt 
kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 

11. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a 
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötéséről szóló 
579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosítására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
12. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt engedélyezési 

terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában beérkezett 
ajánlatok elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                       

13. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira 
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 

 
14. Javaslat új közterületi padok megrendelésére 

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

15. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés 
megoldási, buszöböl felújítási munkálataira 
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 
                             

16. Javaslat a Lajos király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási 
tervének jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és 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 
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17. Javaslat 2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

18. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
19. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
20. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés – 2019. április-december hónap – megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 

víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                     

22. Javaslat ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni 

vízelvezető létesítményeinek helyreállítására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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24. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. – 2018. december 
31. közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. 
(XII.14.) határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 
véleményezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatának 

véleményezésére (Széchenyi István Kollégium) 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő 

támogatás iránti kérelmének elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros fül-orr-gégészet 

kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
29. Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének 

elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 

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

 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi 

körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási 
szerződés megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon 
kívül helyezésére 
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Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
32. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységének 

értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

33. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat a Bartók színházban új álláshely engedélyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a 2018. évi közművelődési pályázaton nyújtott egyes alapítványi 

támogatások elszámolási határidejének, és a támogatási szerződések 
módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás 

József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának 
visszavonására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
37. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására és szerződéskötésre a Vasas 

Táncegyüttes Alapítvánnyal 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

DVG Zrt.-vel 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
39. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 

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

 
40. Javaslat a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására 

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

 
42. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 

19. szám alatti – korábban gondnoki lakásként hasznosított – 109 m2 alapterületű 
iskola megnevezésű helyiség, városrészi közösségi célra történő, ingyenes 
használatba adására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
43. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi 

Egyetem és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 
megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati 

szerződések felmondásának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
45. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására 

és vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének választására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
46. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető 

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

 
47. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. év helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadására 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
48. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
49. Javaslat az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 

ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási szerződések, 
megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) 

határozata a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 
üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról 2. pontja módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
51. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére 

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

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

fennálló üzemeltetési és őrzési szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
53. Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák 

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

 
54. Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola épületének ereszcsatorna cseréjére 

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 

 
55. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által a Pentelei Waldorf 

Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
56. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
57. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2019. évre 

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

58. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. 
évre megkötött támogatási szerződés módosítására               
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
59. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
60. Javaslat az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör 

meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 
szerződés tervezetének véleményezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
61. Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 

villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. 
számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
63. Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak 

választása során a lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló 
bizottságok póttagjainak megválasztására 
Előadó: a jegyző, a helyi választási iroda vezetője 
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64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 
Programjának elfogadására 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
65. Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 

parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések 
elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
66. Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti 

kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

 
67. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak 

beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
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 

 
68. Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 

beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
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 

 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a 2019. évi „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 

Előadó: közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 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 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
És rátérünk az első napirendi pontra, a hivatal beszámolója. Kérdés, 
hozzászólás? Barta képviselő úr! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előző 
havi közgyűléshez szeretnék egy kicsit visszaugrani, ugyanis nem kaptam 
választ az akkori kérdésemre, pedig a másfél milliárdos hitelhez 
kapcsolódott. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban. Ugye akkor még 
egy minisztériumi engedély függőben volt. Van-e már hír erről a 
minisztériumi engedélyről? Vagy egy igen, vagy egy nem. Megtörtént-e? 
Illetve, amit nagyon, de nagyon hiányolok, az továbbra is az, hogy ennek a 
másfél milliárdos hitelnek a felhasználása, hogy milyen célra történik. Két 
újabb önkormányzat csatlakozott ahhoz, akik kisebb hitelt igényelnek. 
Megnéztem az ő anyagaikat, és mind a kettő pontosan tartalmazza, hogy 
mire szeretnék fölvenni ezt a hitelt. Tehát egyedül a dunaújvárosi 
önkormányzat legnagyobb hitelösszege az, ami nem tartalmaz semmi célt. 
Ez annak függvényében is furcsa, hiszen most többféle támogatásról 
fogunk majd dönteni különböző szervezetek, sportegyesületek, illetve 
különböző intézmények is beadták az igényeiket, és jól látható, hogy ez a 
támogatás kevesebb legtöbb esetben, mint eddig. Na, most, hogyha 
számolunk ezzel a másfél milliárd forinttal, hiszen számolni kell, mert a 
költségvetési tervben megjelent, akkor joggal merül föl a városiakban a 
kérdés, hogy mire kell ez a pénz, mire szeretnék önök ezt fordítani. És 
szeretném, hogyha el tudnák hessegetni azt a gondolatot, hogy ezt 
kampánycélra szeretnék fölhasználni. Nyilván pontosan felmérték, hogy 
mire kell ez az összeg. Pontosan meg van önöknek, hogy százmilliót ide, 
ötvenmilliót ide. Én úgy gondolom, hogy a városlakók, illetve az itt ülő 
képviselők jogosultak arra, hogy megismerjék ezt a tervet. Tehát akkor a 
kérdésem a következő, hogy megjött-e a minisztériumi engedély vagy 
válasz erre, és mire tervezik önök ezt felhasználni. A következőekben 
pedig, hogyha megengedi polgármester úr, én hoztam önnek valamit. Ezt 
át is adnám. Tehát az elmúlt időszakban örömmel vettem észre azokat a 
változásokat az ön facebook oldalán, ami a pozitív hírekre vonatkozik. 
Tehát jóval több pozitív hír jelenik meg, mint a nem pozitív. És ami még 
jobb, hogy ezt a városlakók is ugye észreveszik. Tehát másképp 
reagálnak ezekre a hírekre. Azonban van még mindig olyan hír, amit úgy 
szokott ön kezdeni, hogy ezt olvastam, és akkor különböző 
szennyoldalaknak a hazug hírei jelennek meg, legtöbb esetben a Jobbikról 
vagy épp Pintér Tamás képviselő úrról. Na, most, ha megengedi nekem, 
hogy egy ajándékot nem szokás feltételekhez kötni, így nem is kötöm 
feltételhez, csupán egy kérést fogalmazok meg, hogy amikor úgy gondolja, 
hogy ezekre a szennyoldalakra tévedne, és azokat olvasgatná, vegye 
bátran elő ezt a könyvet, szerintem mindenki jobban jár. Higgye el, Szántai 
Lajos olyan gondolatokat fogalmazott meg, amit ön később akár 
történelem órákon is, de akár csak így összeegyeztetve az eddigi 
ismeretekkel, és hátha egyetértésre is talál, úgyhogy ezért volt ez az 
ajándék. Köszönöm szépen a szót. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, egyébként állampolgári ismeretet tanítok a vendéglátó 
középiskolában heti egy órában. Tehát nyilván itt ez nem került szóba. A 
kiadványról hallottam már. Igen. Meg tudom, hogy ki a szerzője. 
Egyébként meg nagyon köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is 
szeretnék majd a polgármester úr facebook oldalához kapcsolódó 
dolgokról beszélni, de azt gondolom, hogy van egy ennél sokkal fontosabb 
dolog, az pedig az, hogy lassan egy hete folyamatosan sztrájk van a 
Hankook dunaújvárosi üzemében, és polgármester úr azzal kezdte ennek 
az ügynek a kommentálását, hogy hát az ellenzéken élcelődött. Azt írta le 
ugye, hogy egyes politikus közbenjárásának ellenére, smiley, is 
megoldódott a helyzet. Gondolom, itt szerény személyemre gondolt. Azt 
történt, hogy a helyzet nem oldódott meg. Utána, amikor önök elkezdtek 
kapcsolni, hogy hát itt valami probléma van, akkor pedig rendkívül 
egyszerűen azt gondolták, hogy a Castellum nevű dunaújvárosi hírportál 
és Pintér Tamás tehet mindenről. Csak az a baj ezekkel a 
félrebeszélésekkel, polgármester úr, hogy szerintem ezzel valójában a 
jobb munkakörülményükért keményen megküzdő munkavállalókat alázza 
meg. Az a baj ezzel, polgármester úr, hogy amíg ön az ellenzéken 
élcelődik, addig a legfontosabb dolgot nem teszi, nem megy oda a gyárba, 
nem mondja azt a sztrájkoló munkásoknak, hogy veletek vagyok, és 
tartsatok ki, holott önnek polgármesterként ez lenne a feladata. Ahogyan 
azt gondolom, az is feladata lenne, hogy tárgyaljon, közreműködjön, és 
részt vegyen ennek a helyzetnek a megoldásában. Ez azonban nem 
történt meg. És hogy ne csak számon kérjek, én egy konkrét megoldási 
javaslattal is szeretnék kérni, azt javasolom, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város, mint város kössön egy stratégiai megállapodást a Hankook-
kal, amelyben rögzítsük azt, hogy a dunaújvárosi gyárában a 
munkavállalókkal szemben milyen feltételeket kell betartania. Azt 
gondolom, polgármester úr, hogy ön ebben eljárhatna, már csak azért is, 
hiszen a Fidesz plakátokon hirdette, hogyha Magyarországra jössz, akkor 
be kell tartanod a kultúránkat. És hát jó lenne, hogyha ez vonatkozna 
azokra a multinacionális vállalatokra is, akiknek önök pénzt adnak. Jó 
lenne, hogyha elvárás lenne ezekkel a cégekkel szemben az, hogy 
tiszteljék a magyar munkavállalókat. De hát hogyan is várhatnánk el ezt 
egyébként ezektől a multinacionális cégektől akkor, amikor a 
rabszolgatörvénnyel Orbán Viktor keményen üzent a magyarországi 
munkáltatóknak, hogy bármit meg lehet tenni a magyar munkavállalókkal, 
és ön, polgármester úr, és a Fidesz-frakció is keményen üzent a 
dunaújvárosi munkáltatóknak akkor, amikor leszavazták a 
rabszolgatörvény elleni indítványomat itt, Dunaújvárosban. Úgyhogy én 
arra kérem polgármester urat, hogy az eddigi kommunikációját és tetteit 
gondolja át leginkább a város érdekében, és járjon el a továbbiakban 
azért, hogy a hankookos munkavállalók a lehető legjobb 
munkakörülmények között dolgozhassanak a továbbiakban. Azt 
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gondolom, hogy ez egész Dunaújváros érdeke. És hogy akkor egy picit 
tovább lépjünk, és az ön által kezelt facebook oldal tartalmairól, és az ott 
érdekesen olvasott dolgokról beszéljünk, ugye az Újvárosi Valóság, azt 
hiszem ennek a Pesti Srácok alvállalatának a neve, ami önökhöz kötődik, 
és hát lenne ennek kapcsán pár kérdésem, hogy egyébként polgármester 
úr ugye van egy cikk, amiben arról volt szó, hogy akkor kicsoda szoci, 
SZDSZ-es, de hogy én úgy emlékszem, hogy Almási Zsolt, szerintem 
Dunaújváros legjobb polgármestere volt, és én úgy emlékszem, hogy neki 
az alpolgármesterét úgy hívták, hogy dr. Dorkota Lajos. És úgy 
emlékszem, hogy Almási Zsoltot ön is megszavazta. Kérem, javítson ki, 
hogyha nem így volt, úgyhogy az a kérdésem, hogy akkor most akkor 
tulajdonképpen dr. Dorkota Lajos és ön is szoci, SZDSZ-esek, vagy akkor 
ez most hogyan van. Ebben segítsen már nekem eligazodni, legyen 
kedves! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mindjárt, kis türelmét kérem, és segítek. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
És hát azt is meg szeretném kérdezni, hogy arról például önnek mi a 
véleménye, hogy az oly harcosan antikommunista Pesti Srácok 
lapigazgatóját 1982-ben a szocialista belügyminiszter tüntette ki. Önök, ön 
szerint ez a lap, ez hitelesen végzi a tevékenységét? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Segítsen nekem, mert nem tudom, hogy ki a lapigazgató. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Stefka István. Hogy mit gondol erről, polgármester úr, hogy akkor ez a lap, 
ez innentől így hiteles? Kérem, hogy ezekre a kérdéseimre válaszoljon. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hingyi frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Szabó Úr! 
Ha már megszólította az önkormányzat és a város vezetését Hankook 
ügyben, szeretném megkérdezni, én úgy tudom, hogy önök egy lótartó 
család. Hogy jön ide a ló? Hát, meg szeretném kérdezni, hogy ült-e már 
lovon. Tudja, hogy melyik irányba halad? Mert tulajdonképpen, ha úgy 
vesszük, a Hankook, az nem Dunaújváros, hanem Rácalmás területén 
épült. Nem tudom, volt-e már a rácalmási közgyűlésen, és megkérdezte 
Schrick urat, hogy hogy állt hozzá a gyár dolgozóinak a kérdéséhez. Én 
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úgy tudom, hogy a magyar kormány letette a voksot, mert stratégiai 
szerződést kötött a Hankook gyárral. Tehát úgy vélem, Dunaújváros és a 
magyar állam mindent megtett azért, hogy a Hankook normálisan 
működjön, és azon belül, hogy oldják meg a feladatot, az nem csak 
Dunaújváros, de úgy gondolom, Rácalmás polgármesterére is tartozik, 
vagy lehetőségként el kéne ott is indulnia, hogy ott is szóhoz jusson, nem 
tudom, de legfőképpen úgy gondolom, hogy ez a Schrick polgármester 
úrnak a feladata lenne, hogy tárgyaljon a Hankook-kal, és nem 
Dunaújvárosé. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-társaim! Én 
teljes mértékig elhatárolódok minden ilyentől, de elnézést kérek a 
hangnemért, ha esetleg úgy fog történni. Szabó úrnak tenném föl a 
kérdést. Nyilvánvaló, válaszolni is fog erre. Az előbb említette, hogy dr. 
Dorkota Lajos és Cserna Gábor polgármester úr milyen színeket képviselt 
annak idején. Hadd kérdezzem meg öntől, hogy ön melyik színekben 
indult annak idején. LMP vagy MSZP vagy most nem tudom, DK, vagy 
most éppen melyik. Lehet, hogy jelölt lesz majd, nem tudjuk. Majd Pintér 
Attila képviselő úr megerősít, hogyha így lesz. De tehát ne tegyen már föl 
olyan kérdéseket, amiben ön pont az, aki egyik pártból a másikba átül. A 
másik téma. Én úgy gondolom, hogy Barta Endre képviselő úr megkapja 
azokat az instrukciókat, amiket meg kell kapnia. De ne vegye már el tőle 
ön azokat a szavakat, amiket lehet. Én tudom, hogy a Jobbik helytartója 
az Barta Endre, és ő ki is áll emellett, nem maga, mint Szabó Zsolt. Tehát 
döntsük már el, hogy melyik pártban ül, és ki kit képvisel. Jó? Nagyon jól 
hangzik, hogy a Barta úr elmondja a tényeket, de mondja el ön másképp, 
ne mindig ugyanahhoz térjünk vissza. A másik az, hogy ugye itt van 
lehetőség ahhoz, hogy hozzászóljunk nyíltan, óriási időket beszéljünk, de 
egyikőjüktől sem hallottam azt, hogy vannak olyan napirendi pontok, 
például a parkoló kérdésekkel, hogy most fogunk szavazni új parkolókat a 
Szórádon. Milliomegy padot beszerzünk, ezt csináljuk, azt csináljuk. És 
egyetlenegyszer nem hallom azt, hogy önök azt mondanák, hogy még az 
ellenzék, és most a facebookon kívülről beszélünk, hogy végre valami jó. 
Minden mást lefikáznak, minden másért mi vagyunk az elnyomók. 
Használnak egy olyan szót, hogy rabszolgatörvény. Könyörgöm, mióta 
nincs rabszolgaság? Tehát hagyjuk már ezt a rabszolgatörvényt. Én a 
hankookosokkal teljes mértékig egyetértek, és ki is állok mellettük, de 
azért egyet ne felejtsünk el, ha jól tudom, és jól látom a számokat, igaz, 
nem vagyok nagy politikus, de én úgy gondolom, hogy kaptak béremelést, 
13%-ot, vagy nem tudom, mennyit. Van olyan cég Magyarországon, ahol 
nem kaptak semmit, mert elérték azokat az összegeket. Nem, nem 
kötelező adni. Kiállnak valamiért, ez teljesen jó. De most egy kicsit azt 
látom, hogy a győri Audival kapcsolatban itt elindult egy olyan sztrájkolási 
hullám, hogy mindenki többet akar, de hát nyilvánvaló, hogy annak vannak 
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gazdasági oldalai is. Hát, én nem értem, mi van. Olyanokról vitatkozunk, 
meg beszélünk, elhiszem, hogy lassan kampányunk van, de hát 
könyörgöm, jöjjünk már vissza ide, Dunaújvárosba. Tehát beszéljünk már 
dunaújvárosi problémákról! Beszéljünk az átlagemberek problémáiról! A 
facebook is egy nagyon jó történet, de nem a hatvan-, hetvenévesek 
körében. Ő hozzájuk ki kell menni, és beszélgetni kell velük, és higgyék el, 
hogy sokkal többet örülnek annak, hogy van új parkolójuk, meg kukájuk, 
meg padjuk. Meg leülünk a Maris néni mellé beszélgetni. Nem az, hogy itt 
fikázunk, meg össze-vissza oltjuk egymást.  Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pintér képviselő úr! Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szerintem, hogyha egy 
dunaújvárosi képviselő a Hankook ügyben fölemeli a hangját, akkor az 
szerintem teljesen jogos és teljesen helyénvaló. Nem gondolom, hogy az a 
feladatom, hogy a Szabó képviselő urat megvédjem, meg fogja, meg meg 
is tudja magát védeni, de azt gondolom, hogy most már egy több hete 
húzódó problémáról beszélünk, ami szerintem nemcsak a Hankook 
dolgozókat, de hosszú távon akár a várost is érintheti. Ugyan valóban 
rácalmási területen van ez a cég, de ne felejtsük el, hogy az iparűzési 
adójának az 50%-át Dunaújvárosba fizeti, tehát az, hogy ez a cég hosszú 
távon hogy fog dolgozni, és hogy fog működni itt a térségünkben, az 
szerintem a dunaújvárosi közgyűlésnek és a dunaújvárosi polgároknak 
nagyon fontos. Már csak azért is, mert rengeteg dunaújvárosi dolgozik itt. 
Én nem szeretném összekeverni a politikus és a szakszervezeti 
képviselőnek a feladatát, tehát azt gondolom, hogy a szakszervezet 
tisztességesen és becsülettel végzi a munkáját, és minden eszközt 
felhasznál ahhoz, hogy a dolgozók érdekeit érvényesítse. És én azt 
gondolom, hogy nekünk azt a feladatunk, hogy a szolidaritásunkat 
fejezzük ki a szakszervezet mellett. Amellett azonban nem tudok elmenni 
azok mellett a hírek mellett, amik arról szólnak, hogy a Hankook vezetése, 
itt a koreai vezetésre gondolok, hogy bánik a dolgozókkal. Tehát azt 
gondolom, hogy Dunaújvárosban, Magyarországon, és nem utolsósorban 
Európában vagyunk, úgyhogy azok, akik külföldi multinacionális cégek, és 
idehozzák a pénzüket, azok ezt nem jó szándékból teszik, hanem 
haszonszerzés céljából, és én azt gondolom, hogyha itt támadjuk a 
migrációt, akkor igenis ki kell állnunk emellett az ügy mellett. És azt 
gondolom, hogyha külföldről ideérkezik egy cég, akkor nem mi tanuljuk 
meg az ő kultúrájukat, hanem tanulják meg ők a mienket. És azt 
gondolom, hogy ebben Dunaújváros városvezetésnek feladata van. Ki kell 
állni emellett az ügy mellett, hangosan ki kell állni, és egyébként a 
kormánynak is feladata van, hiszen hogyha stratégiai partnerséget kötött 
ezzel a céggel, és szeretné, hogyha hosszú távon a térségben működne, 
akkor nagyon fontos, hogy annak a feltételei biztosítva legyenek, hogy 
ennek a cégnek a munkavállalói tisztességes munkát tudjanak végezni 
tisztességes bérért és tisztességes körülmények között. Ne felejtsék el 
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képviselő-társaim, hogy a Hankook azért nem indította el a negyedik 
ütemű fejlesztését, mert nincs elég munkaerő a térségben, az országban. 
Ha a Hankook így bánik a dolgozóival, akkor szerintem nem is lesz. 
Nekünk viszont ehhez nem fűződik semmi érdekünk, úgyhogy azt 
gondolom, hogy Dunaújváros polgármesterének, országgyűlési 
képviselőjének, miniszterelnöki biztos úrnak, a kormánynak hangosan ki 
kell állni emellett az ügy mellett. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Sok mindenben egyetértek az elhangzottakkal. Barta 
képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Iván képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Ugye, hogy 
jegyezzük meg, hogyha valami jó is. Hát, én azt gondolom, hogy azért 
azok közé a képviselők közé tartozok, akik hogyha úgy van, akkor önök 
közül is név szerint nevezem ezeket a képviselőket, hogyha bármi olyan 
dolog történik. Azonban azt vettem észre, hogy önnek néha egy kicsit 
szelektív a hallása, ugyanis akkor nyilván ezeket nem hallja. Vagy amikor 
rám szokott szólni egy olyan dologért, hogy országos politikát hozok ide, 
én egyetlenegyszer nem hallottam, hogy akár polgármester úrra vagy 
Szepesi alpolgármester úrra, amikor éppen országos dolgokat kapok 
tőlük, hogy ugyanezt megjegyezné feléjük. Tehát valamiért úgy érzem, 
hogy ez a hallás csak akkor működik, amikor én mondok valamit. Az 
pedig, hogy azzal kapcsolatosan, hogy a parkoló dolog, most is beültem 
ide, tizenöt perccel ezelőtt az ülés előtt tartottunk egy olyan bizottsági 
ülést, ahol négy napirendet tárgyaltunk, ahol megkaptuk az anyagokat. 
Nem szóltam egy szót se, pedig nem egyszer szóltam már, hogy nem így 
kéne, hiszen vannak rendkívüli bizottsági ülések is. Hadd ne dicsérjek már 
előre egy olyan dolgot, ami mondjuk alsó hangon áll húsz oldalból. Kettő 
percem lett volna átnézni, és még továbbra sem ismerem, de én úgy ültem 
ide, hogy nem fogok ezzel kötekedni, de mégis azt a szememre hányja, 
hogy nem dicsérem ezt a dolgot. Tehát valahol ezt egy kicsit úgy érzem, 
hogy nem teljesen korrekt volt ez a megjegyzése. Köszönöm a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó a könyv. Bocsánat! Szabó képviselő úr! 

 
Szabó Zsolt képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem 
szeretnék reagálni ezekre a személyeskedő megjegyzésekre, mert 
szerintem most tényleg nem ez számít. Szerintem tényleg az számít, hogy 
mi egymással miről és hogyan tudunk vitázni, hanem az számít, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése mit enged meg egy cégnek, hogy mit lehet 
megtenni a munkavállalóival. És igen, én azt gondolom, hogy ebben a 
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kérdésben nekünk őszintén a munkavállalók pártjára kell állnunk, 
szolidaritásunkat kell kifejezni, és támogatni kell őket ebben a 
küzdelemben. És én nagyon sajnálom azt, amikor ez ilyen különböző 
személyeskedő vitákba csap át, mert szerintem nem ez számít, hanem az 
számít, hogy mi, a város vezetői egységesen lépjünk föl azért, önökkel, 
Fideszesekkel közösen, hogy ezek az emberek tisztességes munkáért 
tisztességes bért kapjanak. És erről szerintem van értelme vitázni, de arra 
kérem önöket is, hogy erre koncentráljunk, mert ez a lényeg. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A Hankook kapcsán szemléletbeli különbségek vannak, mindamellett, 
hogy a fő vezérfonallal, tehát a munkavállalói érdekképviselet és a 
munkavállalók melletti kiállással maximálisan egyetértek, de ezt majd a 
napirend lezárása után részletesebben kifejteném. Szeretném 
megkérdezni tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy van-e még aki 
szeretne hozzászólni, vagy lezárhatjuk az első napirendet. Iván képviselő 
úré a szó! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretnék személyes 
vitákat eszközölni, nem is posztom, nem is tisztem. Pintér Attila képviselő-
társam utolsó szavaira reagálnék, s pont elmondta azt, hogy kiknek kell 
helytállni, odamenni, és lobbizni azért. Az, hogy én a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 6. számú választókörzetnek a jelenlegi képviselője vagyok, az 
nem jogosít fel arra, hogy én a Hankook kapuinál tomboljak, és érvényt 
szerezzek. Ez nem az én feladatom. Minden egyes alkalommal úgy 
gondolom, hogy megkapjuk azt, hogy van egy országgyűlési képviselőnk, 
van egy miniszteri biztosunk, van egy polgármesterünk, szerintem nekik a 
feladatuk ezt megoldani, nem nekünk. Nagyon jól hangzik, eltöltünk vele x 
perceket, x órákat itt beszélgetés szintén, maximálisan egyetértek, és 
talán így is kezdtem az előbbi. A hallásommal néminemű probléma biztos, 
hogy van, mert öregszem én is, mint önök is, de azért, ha jól emlékszem, 
így kezdtem a mondatomat, hogy teljesen egyetértek bizonyos kereteken 
belül a hankookos dolgozókkal, és nem ellenük szóltam, hanem mellettük 
részben, de nem a mi kis feladatunk megoldani, hanem a nagy emberek 
feladata megoldani ezt a problémát. Talán, úgy gondolom, hogy Pintér 
Attila képviselő-társam is ebbe az irányba ment el. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Oké. Köszönöm. Frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Szóval azt szeretném még ehhez hozzátenni, tehát 
egyetértek Pintér Attila képviselő-társammal. Nem azzal van nekem 
problémám, tehát egyetértek én is a dolgozókkal meg a hozzáállással, én 
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csak arra akartam utalni, Szabó képviselő úr, hogy ne csak minket 
csesztessen állandóan. Tehát van annak a gyárnak egy másik 
részvényese is, vagy telephely vezetője. Elmondta volna azt, hogy igen, 
kint voltam Rácalmáson, és ezt is kértem, azt is kértem. Tehát 
természetesen a város velük van, meg én is örülök neki, hogyha fejlődnek, 
meg itt vannak, mert ráadásul az én körzetemben vannak. Tehát nem a 
dolgozók ellen vagyok, mert én is voltam fizikai munkás. Tudom, mi az a 
béremelés, meg megélhetés, meg minden. Arra akartam felhívni a 
figyelmét, hogy nemcsak mindig minket kell támadni, mint várost, hanem 
van egy másik város is, aki érdekelt ebben az ügyben. És majd utána ők 
közösen eljárnak ebben az ügyben. Természetesen az a vágyunk nekünk 
is meg mindenkinek. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr, elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 68 napirendet fogunk 
tárgyalni ma. El szeretném mondani, hogy kíváncsi lennék arra, hogy 
mindenki tudja-e, hogy a választópolgárok tudják-e, hogy ki hogyan 
szavaz itt a közgyűlésben. Nekünk van egy szavazógépünk, igennel, 
nemmel meg tartózkodással lehet szavazni. Én azt gondolom, hogy 
mindenki tudja, hogy a városért dolgozunk. Aki igennel szavaz, minden 
egyes dolgot támogat. És ma is mondom, sok ilyen szavazat lesz, és azt 
gondolom, hogy ez a lényege ennek az egésznek, hogy nem az, hogy 
egymás ellen, vagy más ellen dolgozunk, hanem a városért dolgozunk. És 
azt gondolom, hogy itt azoknak a vitáknak kell elhangzani, ami a város 
érdekében megtörténik. Tehát én arra kérem önöket, hogy ma gyorsan 
haladjunk, és sok igen gombot nyomjunk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Cserni képviselő úr!  
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előző 
közgyűlésnek a munkájában nem tudtam részt venni, vizsgázni voltam, 
sikeres volt a vizsga. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Gratulálok, képviselő úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
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Köszönöm szépen. Nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy szép 
csendesen a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése visszahívott a 
pénzügyi bizottságból… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem volt az annyira csendes! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
… a pénzügyi bizottságból, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságból, 
illetőleg a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottságból 
is, amit ugye azt megelőző közgyűlésen az elnöki posztból is visszahívtak. 
Hát, én hivatkozni szeretnék az önkormányzati törvényre, ugye a 2011. évi 
CLXXXIX. számú törvényre, amelyben ugye le van írva a jogok és 
kötelezettségek között a 32. § (1) bekezdése az önkormányzati képviselő 
a település egészéért vállal felelősséget, képviseli a választóinak az 
érdekeit. Az önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei azonosak. 
Én tizenhat éve vagyok egyéni képviselő, négyszer választottak meg a 
Római városrészben, és szeretném a jegyzőkönyv számára is kifejezni 
ama szándékomat, hogy jogom és kötelezettségem a bizottságok 
munkájában részt venni. Szeretnék tovább dolgozni azért, hogy a 
városnak a dolgai jobban tudjanak menni, úgyhogy kérném ezt a 
szerintem jogellenes állapotot állítsák helyre, és valamely bizottság 
munkájába továbbiakban is részt kívánok venni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez ügyben indítványoznám, hogy legyen kedves a saját frakcióvezetőjét 
megkeresni, képviselő úr. Az első napirend vitáját lezárom, és a következő 
néhány gondolatot szeretném önöknek elmondani az elmúlt időszak 
eseményei közül. Február hónapban, és ez nagyon fontos véleményem 
szerint, ha már ez a könyv van a kezemben, a helyi múzeumunk igazgató 
úr vezetésével és a zombori, Zombor település városi múzeuma egy 
együttműködési megállapodást kötött a további muzeális 
tevékenységekben való közös munka kapcsán. Egyúttal szeretném 
megjegyezni, itt a hitelfelvétellel kapcsolatban majd kérném jegyző 
asszony válaszát Barta képviselő úrnak, hogy elfelejtettem az elején 
mondani, Szepesi alpolgármester úr is igazoltan van távol. A kormányzati 
segítséggel megvalósuló Hamburger Hungária Kft. fejlesztésének II. 
ütemével kapcsolatban vesz részt miniszterelnöki biztos úrral egy 
egyeztetésen, Bencs Attila ügyvezető igazgató úrnál tartózkodnak 
jelenleg. Februári hír volt, hogy a csónakházunk, a Duna-parton lévő 
csónakházunk további megújulása várható, mégpedig kilencvenhetes 
millió forintos támogatásból, amely egyrészt a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség, másrészt az önkormányzat kiegészítő támogatásának 
köszönhető. Február elején a kivitelezési munkák meg is kezdődtek, 
úgyhogy bízom benne, hogy a fiatalok, a sportoló fiatalok, kajakosok, 
kenusok méltóbb, méltó, méltóbb környezetben sportolhatnak majd. 
Szakképzési Centrumunk életében egy új esemény történt. Egy törvényi 
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módosítás által a szakképzési centrumok vezető struktúrája megváltozott, 
ugye a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumhoz a helyben működő 
szakképző, középfokú szakképző intézményeink, valamint a 
pusztaszabolcsi szakképző intézmény tartozik. Ugye szakmai értelemben 
egy főigazgató, Csapó Gábor főigazgató úr irányításával. Az új vezetői 
struktúra hasonló, mint a felsőoktatási intézmények esetében, az 
egyetemek, főiskolák esetében, egy kancellári rendszer került a 
struktúrában beállításra. A kancellár a pályázatokért, az üzemeltetésért, a 
működtetésért, a pénzügyi, gazdálkodási dolgok irányításáért felelős. 
Palkovics László miniszter úr Piros Mariann asszonyt, ifjú hölgyet nevezte 
ki a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárjává. El fog önökhöz 
jönni, a következő közgyűlésre meghívtam kancellár asszonyt, hogy 
röviden mutatkozzon be önöknek. Hála Istennek, hamarosan, merthogy jó 
dolgok is, ahogy Iván képviselő úr fogalmazta, jó dolgok is történnek 
ebben a városban, a mozi épülete megújul. És erre nagyon büszke 
vagyok, hiszen fiatal korom egyik remek helye volt ugye a dunaújvárosi 
Dózsa mozi. És nem sok olyan város van, ahol még ez a klasszikus 
értelemben vett mozi működik. Most nem a plázákra gondolok, meg a 
multiplex mozikra. Úgyhogy hamarosan nemcsak a külseje, hanem a 
belseje is teljesen megújul az épületnek több pályázati forrásból, ezért és 
akkor itt jön a lényeg, április elsejétől mivel a film folytatódik, ahogy 
szokták mondani, a cinema nem áll meg, az egyetemen kancellár úrral, 
rektor úrral sikerült megállapodni, az egyetemen fog erre az időszakra a 
dunaújvárosi Dózsa Filmszínház filmeket és egyéb rendezvényeket 
szolgáltatni úgymond. Nagyon fontos, jó hír, ez a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése című pályázat. Erről már 
nagyon sokat beszámoltam önöknek. Ugye alapvetően az épületek 
megújításáról szólt, de ezen túl még, és ez nagyon fontos, ennek az 
átadása meg is történt, Kecskés Rózsa díszpolgár asszonnyal, igazgató 
asszonnyal, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ebből a pályázati 
forrásból mintegy tízmillió forint értékben egy személyszállító kisbuszt 
tudott beszerezni. Ehhez köszönöm Szabó Imre osztályvezető úr és 
munkatársainak hatékony közbenjárását. Gratulálok Gombos 
alpolgármester úrnak, hiszen megvolt ugye a kiállítás megnyitója a 
Pannon Oktatási Központban, egy remek kiállításról van szó, és Pakson 
Gombos alpolgármester úr Paksra vitte át a tárlatát, amelyet Süli János 
miniszter úr nyitott meg március elsején, pénteken. Úgyhogy gratulálok is 
alpolgármester úrnak, már ilyen értelemben, szakmai értelemben, további 
sok sikert kívánok. Járási hivatalunk. A Járási Hivatal épülete megújult 
ugye kormányzati támogatással a Modern Város Program keretében, a 
régen ugye lelakott, korábban szebb napokat, éveket látott Zöld 
rendelőből, II. rendelőből ugye egy közigazgatási szolgáltatásokat, 
funkciókat ellátó épület kialakítása történt meg. Át is költöztek innen a 
Városházáról is a Járási Hivatal megfelelő szervei. Múlt hétfő óta, március 
11. óta az új székhelyen történik, hamarosan meg is lesz egyébként a 
Járási Hivatal hivatalos ünnepélyes átadója. És akkor, amire már 
céloztam, egy több mint tizennégymilliárd forint értékű technológiai 
fejlesztést valósít meg az osztrák Prinzhorn család tulajdonában lévő 
Hamburger Hungária Kft. Ezt a tizennégymilliárd forintot, amelyből ugye az 
állam is hozzájárult több mint egymilliárd forinttal, ezt a pénzt a Prinzhorn-
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csoport elvihette volna skandináv vagy egyéb országokba, hiszen a 
Prinzhorn-vállalatcsoportnak ott is működnek papírfeldolgozó üzemei, 
gyárai. De ők hála Istennek, nekünk, a mi térségünk fejlesztésére 
gondoltak. Két szempontból fontos. Mondaná a Szepesi alpolgármester úr, 
hogy nem mindegy ugye az iparűzési adó szempontjából. Nem új 
munkahelyeket teremtenek egyébként ezzel, hanem a meglévő 
munkahelyek stabil megtartása a megcélzott irányvonal. Nagyon fontos 
nap volt március 5-e a város életében, akkor jelentek meg azok a már 
tudott Modern Város Programban szereplő határozatok, amelyek 
konkrétan már a forrást odacsoportosítják az élményfürdő, 
uszodafejlesztés, a sport- és vízi központ kialakítása, mint komplexum 
mögé. Az új szálloda, termálkút megvalósítása, építése mögé, konkrét 
állami, kormányzati forrásról, összegekről beszélek. Megjelent a Magyar 
Közlönyben, illetve a Kézilabda Akadémia két ütemben történő, ez nem 
Modern Város Program, ez külön nemzetgazdaságilag kiemelt területnek 
tekintett beruházás. Kettő ütemben valósul meg. Az első ütemben 
lendületesen megtörténik, Almási Zsolt polgármester úrral találkoztam az 
Intersparban múlt csütörtök reggel, és akkor kérdezett rá polgármester úr, 
hogy akkor mi ez a két ütem közötti különbség. Az, hogy az első ütemben 
megtörténik a jelenlegi sportcsarnok eltüntetése úgymond, egy teljesen új 
sportcsarnokról és a sportszálló, étterem, sportkollégium kialakításával 
parkolók, éttermek, konditerem. Nagyon fontos, nagyon fontos, a 
kézilabda csarnok az nemcsak kézilabda, hanem röplabda és futsal 
sportágak lebonyolítására alkalmas, és egyéb más nagyszabású városi 
rendezvényekre, gondolok koncerteket, szalagavatókat lehet, bármilyen 
egyéb olyan kulturális, akár diplomaosztót - bár az egyetemnek nagyon 
szép rendezvénycsarnoka van -, lehet tartani a megújuló sportcsarnokban. 
Nőnap alkalmából nagy örömmel köszöntöttem a DKKA női kézilabda 
csapatának hölgy tagjait, illetve hölgy vezetőit múlt héten, csütörtökön egy 
rendezvényen, illetve másnap a polgármesteri hivatal köztisztviselői 
csapatának hölgy tagjait. Nem tudom, itt van-e a Bartók igazgatója. 
Tessék? Hol ül szerényen Őze úr? Üdvözlöm, igazgató úr, művész úr! 
Tizennégy produkció, köztük a Bartók produkciója, nagyon figyeljenek, 
mert lehet, hogy nem mindannyian olvasták, mert még a facebookon sincs 
fönt, Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsi című színműve is helyet kapott 
a XIX. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában, és ez a 
mi, most önálló társulattal bíró Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Házának az egyik produkciója. Egyébként még egyszer csak gratulálni 
tudok ehhez a szakmai munkához. Nagyon-nagyon jók a visszajelzések a 
szülőktől azáltal, hogy gyerekeket sikerült, pedagógusokat bevonni a 
Valahol Európában, illetve a Twist Olivér musicalnek a megrendezésébe, 
leszervezésébe, úgyhogy igazgató úr, további eredményes munkát 
kívánok. Nemzeti ünnepünk. Még Barta képviselő úr sem tudott belekötni, 
mert tényleg azt mondanám, hogy egy szép, igényes, nagyon modern 
műsort, és itt most nem a polgármesteri ünnepi beszédről beszélek, azt 
ítélje meg mindenki úgy, ahogy gondolja, hanem a Vasas Táncegyüttesről. 
Kérem tisztelettel, a Vasas Táncegyüttes méltó, méltó a „Dunaújvárosért” 
díjra, mint közösség. Évek óta, bár nekem még mindig vannak problémák, 
hogy jobban nyitni kellene, jobban nyitni kellene az ország felé egy kicsit a 
Vasasnak, olyan csodálatos produkciót láthattak azok az érdeklődők, akik 
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ott voltak a nemzeti ünnepen, hogyan lehet a népzenét, a néptáncot a 
könnyűzenei motívumokkal egybe összehozni. Le a kalappal. Csodálatos, 
úgyhogy köszönet a fellépőknek, a felkészítőknek, az intézmények, illetve 
az együttest támogató alapítvány kuratóriumának. Üdvözlöm Orgovány 
urat, jut eszembe. Meskál Roland, facebook. Alakult egy facebook csoport, 
ez a Te szedd mozgalomhoz hasonló, és nagyon jó volt a 
kezdeményezés, amely mögé a város partnerként beállt, bár időben ugye 
most van a Te szedd hete, de ez vasárnap történt a Felső Duna-parton 
mintegy negyven fővel vettünk részt ezen a szemétszedésen, és a 
fiatokkal elbeszélgetve ezt az akciót havi rendszerességgel folytatni 
fogjuk. Gratulálok! Gratulálok azon szakképzésben résztvevő diákoknak, 
pedagógusoknak, akik eredményesen szerepeltek a Szakma Sztár 
Fesztiválon a múlt héten Budapesten. Nincs olyan év, hogy 
Dunaújvárosból vagy egy hildes vagy egy dunaferres vagy egy 
vendéglátós tanuló vagy egy rudasos vagy egy lorántffys vagy egy bánkis 
tanuló ne szerepeljen eredményesen. Most a Dunaferr középiskola 
tanulója, Sörös Patrik ipari gépész - Tessék? Jegyző asszony 
unokaöccse. Ajaj! Nagy a baj. De ettől még, már nem az a baj, csak nem 
tudtam ezeket a családi összefonódásokat. Gratulálunk az 
unokaöcsédnek, jegyző asszony. - ipari gépész bizonyult szakmájában a 
legjobbnak, ez azért nem semmi. Az se semmi ám, hogy nagyon jó és 
eredményes nemzetközi vállalkozások működnek ugye az országban. 
Lásd Hamburger Hungária Kft. fejlesztése. Nagyon fontos, hogy mint 
önkormányzat, beálljunk a kisvállalkozók mögé. Úgy érzem, hogy 
mögöttük is vagyunk. De nagyon fontos a középvállalkozók szerepe a 
térségben, a városban. Kérem szépen, 1999-ben alapította Radvánszki úr, 
Radvánszki Sándor ügyvezető igazgató úr és családja a Darusín Kft.-t. Ma 
ez a cég több mint kettőszázötven főt foglalkoztat azon túl, hogy megint 
mondom, nagyon komoly iparűzési adót fizet a városban, nem férnek el a 
csarnokaikban olyan darumegrendeléseik lennének. És most egy alapkő 
elhelyezésen vettünk részt Radvánszki úr jóvoltából Hingyi képviselő úrral, 
illetve jegyző asszony is elfogadta a meghívást, amely a jövő irányába 
mutat, ez pedig egy kutató, fejlesztő és oktató központ létrehozása. És 
aminek számomra nagyon, mint humán beállítottságú embernek nagyon-
nagyon szimpatikus volt, hogy Radvánszki úr erre az átadó ünnepségre 
azon túl, hogy húszéves a cég, tehát egyfajta születésnap is volt, 
meghívta a munkavállalókat. És ott, a munkavállalók több százan részt 
vettek abban a rendezvénysátorban. Igen, ez a középvállalkozások 
szerepe, helye, jelene, és reményeim szerint jövője Magyarországon, 
illetve itt, Dunaújvárosban is. Na most akkor megkérem jegyző asszonyt a 
hitellel kapcsolatos válaszadásra. 

 
Dr. Sürü Renáta jegyző: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Barta képviselő úr! 
Én ha tévedtem, akkor előre is elnézést kérek, hogy megfosztottam 
SZMSZ-ben biztosított jogától, mert én szignálom ki a gyűlések után a 
jegyzőkönyvtervezetből a kérdéseket. És mivel engem kért fel akkor 
válaszadásra, én úgy értékeltem, hogy az akkor szóban adott választ 
elfogadta, és így nem adtam írásban választ, de hogyha ragaszkodik 
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hozzá, természetesen ezt megteszem pótlólag. De nem tudtam volna 
egyébként írásban sem bővebb választ adni, mint a költségvetés 
elfogadása előtt, amire rákérdezett problémákra. A társönkormányzatokat 
név nélkül, amit említett, kettőt, iratanyagát nem ismerem, de feltételezem, 
ennek hiányában csupán feltételezem, hogy ők beruházási célú hitelt 
vesznek fel. Tehát ott konkrétan meg tudják jelölni azt a célt, amire ezt 
fordítódik. A mi hitelállományunk működésre vonatkozik, azt a célt 
szolgálja, hogy a város működtetése folyamatos legyen. Tehát itt konkrét 
feladatokat meghatározni nem tudunk, és esetleg még a kérdésére 
válaszolva a kormányzati engedély még nem érkezett meg, annak 
ügyintézése folyamatban van. Nem tudom, hogy akkor legyen szíves 
nyilatkozni, hogy írásban kér-e még választ, vagy pedig megelégszik 
azzal. Jó, rendben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Szabó képviselő úr! Ugye a Hankook-beli, elvekbeli különbségről 
szeretnék egy kicsit beszámolni azon túl, hogy ki hogyan szavazta meg 
Almási Zsoltot polgármesternek, akkor egy kis történelem. 1990-et írunk, 
szeptember 30-a, vasárnap. A választás akkor még nem közvetlen 
polgármester választásról szólt, hanem közvetett polgármester 
választásról. Volt tizenöt egyéni választókerület Dunaújvárosban, ami 
most ugye tíz. Nagyon büszke vagyok arra, hogy akkor, 1990-ben én 
voltam az ország legfiatalabb önkormányzati képviselője, az ország, és 
most nem pártról, nem a Fidesz, az ország legfiatalabb önkormányzati 
képviselője. Ráadásul nagyon büszke vagyok arra, hogy az akkori hatos, 
Dózsa II. városrész, amit Izsák képviselő úr örökölt meg tőlem, csak már 
az a körzet az már nem az a körzet ugye, hiszen tizenötből tíz lett. És 
kompenzációs lista volt. Mit jelentett a közvetett polgármester választás? 
Azt jelentette, hogy bejutottak a képviselők, ebben a teremben volt, csak 
teljesen más elrendezésű volt a közgyűlési terem, egész pontosan itt ültek 
a képviselők, itt ült Almási Zsolt leendő polgármester úr. Na, most, kettő 
polgármester jelölt volt 1990-ben. Egyébként a többség jelölt, tehát bárki 
jelölhetett úgymond polgármestert, és itt a közgyűlés ülésén választottuk 
meg a polgármestert. Nem Almási Zsoltra szavaztam, tekintettel, hogy a 
mi jelöltünket úgy hívták, hogy Kiss András, aki akkor nem a Fidesz jelöltje 
volt, hanem független, egyéni győztes az akkori tizenötös 
választókerületben, Magyar Demokrata Fórum, Keresztény Demokrata 
Néppárt és Fidesz támogatott úgymond, polgármester jelölt, így hát én 
Kiss András, Isten nyugosztalja igazgató urat, egy nagyszerű ember volt 
Kiss András, így történt ez akkor. De hát ez ma már történelem. Tisztelt 
Képviselő Úr! Vagy nem tudom, hogy szólíthatom-e, mert olvasom Tordai 
Bence szájából hallva ugye az eseményeket, ugye hát kedden bejelentette 
Tordai Bence, hogy ön az MSZP-PM dunaújvárosi polgármester-jelöltje. 
Ez egy jó meccs lesz akkor októberben, örömmel állok elé, és ehhez 
gratulálok a polgármester jelöltségéhez, képviselő úr. Ez kedden volt 
ugye, Fehérváron a kormányhivatalnál. És akkor hol vannak az elvbeli 
különbségek? Amivel maximálisan egyetértek önnel, az a következő, és 
én nagyon finoman, mert ennél durvábban is fogalmazhatott volna Pintér 
Attila képviselő úr. Bizony-bizony-bizony évek óta, és nekem is nagyon 
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sok volt tanítványom dolgozik ott munkavállalóként, nagyon-nagyon 
csúnya hírek jönnek a tekintetben, hogy úgymond hogyan bánnak a 
dunaújvárosi, nem dunaújvárosi, magyar, nem magyar, idevaló, nem 
idevaló Hankook-munkavállalókkal cégen belül. Csak ennek eddig a 
kiszivárgása nem igazán történt meg. Ön azt nyilatkozta, hogy 
Dunaújváros Fideszes polgármesterének – olvasom az ön nyilatkozatát –, 
az lenne a feladata, hogy ott legyen a cégnél, és tárgyaljon a vezetéssel. 
És akkor itt meg a frakcióvezető úr mondta nagyon jól. A következő dolgot 
felejtjük el, kezdjük a történelmet. Ugye jött egy dél-koreai befektető, aki 
úgy gondolta a kettőezres években, hogy gumiabroncsgyártó céget 
szeretne Dunaújvárosban, Magyarországon, egyáltalán Magyarországon 
megvalósítani. Az akkori Gyurcsány-kormánytól Kóka János gazdasági 
miniszter koordinálásával ugye megkapták az állami támogatást. Mi soha 
nem a Hankook munkavállalói, illetve a Hankook termelői tevékenysége 
ellen voltunk, hanem azok ellen a telekmutyik, ingatlanmutyik ellen lépett 
fel nagyon erélyesen, ha emlékeznek, annak idején Dorkota Lajos 
képviselő-társam, akkori képviselő-társam, ugye Fejér megye, 
Dunaújváros díszpolgára, elnök úr. A Hankook nemzetgazdasági 
szempontból nagyon eredményes, hasznos tevékenységet folytatott itt a 
térségben. Ezért kötött vele az Orbán-kormány, a polgári kormány ezért 
kötött vele úgynevezett stratégiai nem szerződést, ebben korrigálnám önt, 
frakcióvezető úr, stratégiai együttműködési partnerségi megállapodást, 
amely két félen múlik. Mi van ebben a partnerségi megállapodásban? 
Ebben a partnerségi megállapodásban az van, hogy a munkavállalók 
érdekeit a Munka Törvénykönyvének megfelelően a cégvezetésnek mindig 
a magyar jogszabályoknak megfelelően be kell tartani. Na, ez az, amit 
páros lábbal rúg fel, páros lábbal rúg fel a dél-koreai vezetés ennél a 
cégnél. Én egyébként már elgondolkodnék, de nem vagyok kormánytag, 
nem is szeretnék, elgondolkodnék ennek a partnerségi együttműködésnek 
a felbontásában. Megérhet sajnos ez a helyzet. Csak félek, hogy ez még 
önmagában ugye nem oldja meg a munkavállalók jelenlegi 
sztrájkhelyzetét. Ez egy külföldi tulajdonban, a Vasmű, amelyet szintén 
nem mi privatizáltunk, hanem az önök párttársai, PM-es képviselő úr, ön 
egy fél százalékos pártot próbál ugye képviselni, ha van fél, nem tudom, 
hogy mérik-e önt félre. Ön egy fél százalékos pártot próbál képviselni. Az 
önök párttársai a privatizáció ugye, Vasmű, külföldi tulajdonban van, 
Hankook külföldi tulajdonban van. Megadta nekem, vagy én megadtam 
önnek a szót? Ön megadta. Ja, még nem polgármester. Na, folytatva a 
gondolatot, én nem mehetek oda egy külföldi tulajdonban lévő céghez, 
hogy én partnerséget, én, mint Dunaújváros Önkormányzata 
képviseletében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere 
partnerségi együttműködést, ez egy külföldi tulajdonban lévő cég. Ezt, 
tessék, alpolgármester úr, elveszi a szót tőlem alpolgármester úr. Ez lett 
volna a következő. A másik alapvető probléma és különbség, hogy hol is 
van ez a cég. Dunaújvárosnak akkor nem volt olyan területe, amikor 
Kálmán polgármester úrék ugye ezt a tárgyalást lefolytatták, a területet, 
most az ingatlanmutyit, már elmondtam erről a véleményemet, most nem 
arról szeretném, Rácalmáson. Kérem szépen, a közműveket Dunaújváros 
Önkormányzata, az akkori szebb napokat látott DVCSH Kft. munkatársai 
építették ki a Hankooknál, ezért született egy mutyi, Kálmán polgármester 
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úr és Schrick elvtárs között, Schrick polgármester úr között, melynek a 
mutyi lényege az volt, hogy 50-50%, ezt a Rókavár nevű vendéglátó 
helyen egyeztették a hírek szerint, ami egy kis völgyben, egy szép 
területen lévő hely, hogy 50-50%-ban, magyarul Szabó képviselő úr, az ön 
– Mi a baj Vántus doktornő? – akkor még 60-40, bocsánat, így van, köszi, 
60-40%. Igen ám, Dunaújváros adta bele a pénzét, majd nézzük meg, 
Rácalmás egy olyan várossá vált, mondhatnánk, hogy elővárosa 
Dunaújvárosnak, amelynek nem kell olyan intézményhálózatot 
fenntartania, ugyanakkor meg milliárdos adóbevétele van az iparűzési 
adóból. Ahogy Iván László sem mehet oda a Hankookhoz döngetni a 
Hankook kapuját a 6-os választókerületből, én sem mehetek oda, mert 
nem. Miért nem? Szabó képviselő úr! Egyetlen sajtótájékoztatón, facebook 
bejegyzésben, nyilatkozatban, parlamentben, PM-től, bár mostanában 
nem nagyon járhatnak oda be, mert Kövér elnök úr kitiltja önöket, 
rosszalkodnak a nemzeti ünnepen, miért nem kérdezik meg Schrick 
polgármester urat, miért nem kérdezik meg Rácalmás város 
polgármesterét erről az egész dologról. Nem Dunaújvárosban van a 
Hankook. Hogyan tudnék én együttműködést kötni dunaújvárosiként a 
Hankook, egy külföldi tulajdonban lévő céggel. Sehogy. Sehogy, sajnos. 
Így javasolta, hogy kössük meg ezt a megállapodást. Miről szólna ez a 
megállapodás? Számomra ez képlékeny. Ami nagyon fontos, amivel 
egyetértek önnel, a munkavállalók helyzete, bérhelyzete és a méltó 
munkakörülmények biztosítása, amely félek tőle, félek tőle, hallani ugye 
atrocitásokról, meg sztrájktörőkről, egyebekről. És tényleg tartom a 
tanítványaimmal a kapcsolatot, akik ott dolgoznak, és elmondják, hogy ha 
Gábor, tanbá, polgi, ki hogyan szólít engem, ha úgy, még el se merik 
mondani a valós mindennapi körülményeket, hogy mikkel fenyegette meg 
a cégvezetés, mikkel fenyegette meg pl. a szállón lakókat, a Hankook 
szállón lakókat. Na, ma ez a XXI. században azért, és nem megyek bele, 
ez nagyon durva. Bár tudnám igazolni! És ehhez képest, ehhez képest, 
amikor kiadjuk a közleményünket miniszterelnöki biztos úrral, azt mondja a 
nagyságos Roy Katalin asszony, hogy a Galambos, aki a mindenes ugye 
ennél a cégnél, nagyjából Roy Katalin, egyébként ő a kormányzati 
kapcsolatokért felelős HR-igazgató, magyarul igazából ő a magyar hangja 
a dél-koreai vezetésnek. Azt mondja a Roy Katalin, hogy szabályos, hogy 
a Galambos meg a Cserna hazudik. Azért, mert kiállunk a munkavállalók 
mellett. És hogy ott bent milyen méltó és megfelelő munkakörülményeket 
biztosítanak a dolgozók számára, az egyszerűen nem igaz és hazugság. 
Úgyhogy megkérném képviselő úr, hogy forduljon Schrick polgármester 
úrhoz, keresse meg Schrick polgármester urat, és tájékozódjon ott. Mi a 
magunk részéről, és ezt miniszterelnöki biztos úr ugye sajtóközleményben 
meg is jelentette, minden, leginkább ő tud, mint térségért, iparfejlesztésért 
felelős miniszterelnöki biztos eljárni. Ehhez persze két fél kell. A kormány 
nyitott erre a megállapodásra, kell egy másik oldal is, ugye igazából ez a 
problémánk mindig, hogy tiszteljük, becsüljük a Dunaferr munkavállalóit, 
akik dunaújvárosiak, város térségiek, igen ám, de a Budapestről 
iderohangáló orosz menedzsment nem partnere ebben a városnak. Tehát 
nem igazán sikeres. Ugye ön is tudja, képviselő úr, az együttműködés. 
Reklám után folytatjuk, ahogy szokták mondani. Tisztelt képviselő hölgyek, 
urak! Kedves vendégeink! Az első napirend vitáját lezárom.  
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Aki támogatja a határozati, - vagy, van határozati? Van. - az kérem, 
igennel szavazzon!  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

109/2019. (III.21.) 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: 

 
És a könyvet még egyszer nagyon szépen köszönöm. Már érdemes volt 
bejönni. De nemcsak ezért volt érdemes bejönnünk, Barta képviselő úr, a 
közgyűlés egy elutasítással, három tartózkodással. Ja, ezt nem szoktam 
bemondani. Tehát a lényeg, hogy elfogadta a határozati javaslatot. A 
könyvért is, meg, hogy végre elmondhattam Szabó képviselő úrnak, hogy 
akkora buta világban él. Tehát az a kiinduló pontom, ha ön tényleg 
Dunaújváros polgármestere kíván lenni a PM-MSZP támogatásával, akkor 
tudja már meg pontosan, földrajzilag lője már be, fizikailag, ha ez nem 
probléma Mezőfalváról vagy a Dunaújváros, Bocskai utcából, lője már be 
pontosan, hogy hol van a Hankook. A Hankook Rácalmáson van, 
Rácalmás közigazgatási területén. 10 perc szünetet rendelek el, és az 
ülés vezetését átadom Nagy Zoltánné korelnök asszonynak. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:58 órakor Nagy Zoltánné 
képviselőnek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Szünet 
Szünet után: 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Csöndet kérünk! Megkezdjük az ülésünket! Folytatnánk a közgyűlést! 
Csendet kérek! Köszönöm. A második napirendi ponttal folytatjuk a 
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közgyűlést, jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.   
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2019. (III.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

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

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

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harmadik napirendi pontról szavazunk, javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2017. önkormányzati rendelet módosítására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) 
– megalkotta a 11/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
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 
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Meghívott:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                     Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 
                     Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A négyes számú javaslat, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. önkormányzati 
rendelet módosítására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – megalkotta a 
12/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötös pontról szavazni fogunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közszolgálati Tisztviselők Napja 
munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására szavazunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – megalkotta a 
13/2019. (III.22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A hatos pontról fogunk szavazni, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 43/2017. önkormányzati 
rendeletének módosítására szavazunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – megalkotta a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 3 fő.) 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 

41. Irodaház Kft. között, a „Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának” 
megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A hetedik pontról fogunk szavazni, javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Vasmű út 41. Irodaház Kft. között, a „Vasmű 
út belvárosi szakaszának felújításának” megvalósításához szükséges 
projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 
megkötésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
111/2019. (III.21.) határozata 

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

megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés megkötéséről 

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

út belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágítás-
fejlesztésével" című projekt tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel Megbízási Szerződést 
kössön. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Vasmű út belvárosi 
szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágítás-fejlesztésével" 
című projekt tárgyában kötendő, projektmenedzseri feladatok ellátására 
irányuló Megbízási Szerződésben rögzített megbízási díj összesen bruttó 
26.670.000 Ft megbízási díjat állapítsanak meg, 2019. december 31-ig terjedő 
időszakra. Erre az összegre a forrás Dunaújváros Megyei Jogú Város „Vasmű 
út felújítása” elnevezésű alszámláján biztosított.  

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

                 - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2019. április 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 

között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt 
tárgyában a műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés 
megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
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A nyolcas pontról fogunk szavazni, javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a „Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a műszaki tartalom 
megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

112/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a 

„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában a 
műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó szerződés megkötéséről. 

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

„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Zrt.-vel Vállalkozási 
Szerződést kössön. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” című projekt tárgyában kötendő, műszaki 
tartalom megvalósítására irányuló Vállalkozási Szerződésben rögzített 
vállalkozási díj összesen bruttó 396.628.219 Ft megbízási díjat állapítsanak 
meg 2019. december 31-ig terjedő időszakra. Erre az összegre a 2019. évi 
költségvetésben biztosít forrást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 7.a/22.5.8. MVP Vidámpark fejlesztés beruházás elnevezésű 
soron.  

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

                 - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2019. április 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 



43 

 

Barta Endre kért szót. A közgyűlés elfogadta. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Igen, itt a nyolcasnál szerettem volna szót kérni, ugyanis a, bár úgy tudom, 
hogy haladásban van ugye a fiataloknak ez az extrém pálya, ami itt, ezen 
a területen van. Arra, hogyha lehetséges, hogy ezt a találkozót minél előbb 
ejtse meg velük az önkormányzat, mert érdeklődnek, hogy átlássák 
tényleg, hogy ez a folyamat éppen, hogy hol tart. Szeretnék tudni, és 
tájékoztatást kérnének majd. Köszönöm szépen. 
 

(Nagy Zoltánné képviselő átadta az ülés vezetését 10:15 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Képviselő úr! Egy pályázati lehetőségre várunk. Én lennék úgymond a 
kapcsolattartó, és tök igaza van, teljesen igaza van e tekintetben, hogy 
ismét aktuális lenne a fiatalokkal egy találkozó. Ebben én abszolút partner 
vagyok, és akkor megszervezzük. Köszönöm. Mert igaza van. Hol tartunk? 
Bocsánat! 

 
9. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött 
vállalkozási szerződés 1. számú 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 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója               

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kilencedik napirendi pont. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Kézilabda Akadémia beruházás. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

113/2019. (III.21.) határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 

döntések meghozatalára és az Óbuda Kft.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés 
1. számú módosítására 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a 
célt, hogy a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása a 
Kormány 1088/2019. (III.5.) kormányhatározata alapján történjen. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat melléklete szerinti tartalommal a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Óbuda Építész Stúdió Kft. között „Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és 
korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának 
generáltervező tevékenysége” tárgyában 2018.05.09.-én létrejött vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítását és egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2019. március 28. 

      - szerződésmódosítás aláírására: 2019. április 05. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

10. Javaslat az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt 
kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője               
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A tizedik napirendi pontunk a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt 
szerződésmódosítás pénzügyi fedezet biztosítására. A döntés minősített 
többséget igényel. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
114/2019. (III.21.) határozata 

az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére 
vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fabó Éva 

Sportuszoda felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 
93.771.830,- Ft összegben biztosítja. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendeletének 5.b melléklet, 
24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési 
tartaléka sorról a 7.a. 22.5.4 MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés sorra 
történő átcsoportosítás útján nettó 75.017.464,- Ft +ÁFA, mindösszesen bruttó 
93.771.830,- Ft összegben biztosított.  

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft.-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként a HUNÉP Universal 
Zrt. és HC Építő Kft. konzorciummal megkötött vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítását készítse elő, és a módosításhoz szükséges valamennyi 
intézkedést tegye meg.  

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

határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
soron követő módosítása során vegye figyelembe. 

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

  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

11. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. 
között, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság 
biztosítására vonatkozó szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási 
szerződések megkötéséről szóló 579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat 
módosítására  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője               
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Nyilvánosság biztosítása, Modern Város Program, egy korábbi közgyűlési 
határozat módosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
115/2019. (III.21.) határozata 

  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern 
Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötéséről 

szóló 579/2018. (XI.15.) közgyűlési határozat módosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern Városok Programhoz 
kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatások teljesítésére 
kiterjedő megbízási szerződések  megkötéséről szóló 579/2018. (XI.15.) 
közgyűlési határozatát a következők szerint módosítja: 

 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyilvánosság biztosítására 
vonatkozó szolgáltatások teljesítésére az alábbi Megbízási Szerződéseket 
megkösse a DVG Zrt-vel: 
 
- PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house (2.sz. melléklet) 
- PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house (3.sz. melléklet) 
- PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house (4.sz. melléklet) 
- PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house (5.sz. melléklet) 

 
2.)  A Forrást a költségvetés alábbi sorai biztosítják az egyes szerződések 

kifizetésére: 
 

SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

1. PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in 
house 

7.a/23.17. MVP Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése 

2. PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.13. MVP Új városi vízi sport 
centrum projekt 

3. PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in 
house 

7.a/23.18. MVP Volt vidámpark 
funkcióváltó fejlesztése 
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4. PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in 
house 

7.a/23.10. MVP A városi víziközmű 
hálózat fejlesztése  

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

hogy az 1. pontban megnevezett Megbízási Szerződéseket 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: 2018.11.30.” 
 

12. Javaslat a Világörökségi helyszínek fejlesztése című projekt 
engedélyezési terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése 
tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Világörökségi helyszínek engedélyezési tervek felülvizsgálata. 
 
Kérem, döntsenek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
116/2019. (III.21.) határozata 

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

elbírálásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Világörökségi helyszínek 
fejlesztése című projekt Intercisa Castrum műemléki és tájrekonstrukció, 
látogatóközpont és római kőtár engedélyezési tervének felülvizsgálata és kiviteli 
tervének elkészítése” tárgyában beérkezett ajánlatok alapján nyertes 
ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt jelöli meg: 
C.S.Ő. Építésziroda Kft., képviselő: dr. Kondor Tamás, székhely: 7625 Pécs, 
Alkotmány u. 40/b  
Ajánlattételében rögzített ajánlati ár: 14.900.000,- Ft + 27% áfa 
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2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
1. pontban szereplő feladat ellátására vállalkozási szerződést kössön az 1. 
pontban szereplő ajánlattevővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 15. 

 
13. Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési 

munkáira 
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: 
 

Kilátó. Na, hát a kilátónál nekem több problémám van, de bízom benne, 
hogy tekintettel arra, hogy a kilátó vonatkozásban nem vagyok 
megelégedve a hivatallal, de tudomásul veszem, hogy azok a hatóságok, 
amelyek az ún. - hogy hívják, milyen engedély, jegyző asszony -, 
használatbavételi engedélyt kiadják, az a legszabályosabb esetben, tehát 
ne csússzon, ne legyen probléma, tényleg egy igényes, sok évig, 
évtizedekig helyt álló történetről legyen szó. Képviselő úr! Tessék! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Több 
dologgal kapcsolatban szeretnék itt a kilátóról ugye beszélni. Először is 
lennének kérdéseim, amit majd a DVG képviselőjétől szeretném, hogyha 
megválaszolna. A napirendben ugye az szerepel, hogy területrendezés. 
Ugye összesen nagyjából tizenkilencmillió forint, amiről most itt dönteni 
fogunk. Na, most itt a területrendezésben tételesen föl van sorolva több 
dolog, egy párat kiemelnék ebből: kilátórögzítő alaptestek kiásása kézi, 
gépi erővel, föld elszállításával; kilátórögzítő 2 db alaptestnél 
kavicságyazat készítése, tömörítés, bármely tömörítési osztályban; 
kilátórögzítő 2db alaptest betonozása, tartókonzolok gyártása, merevítés. 
Tehát sorban olyan dolgok, olyan tételek szerepelnek, ami nem 
területrendezésről szól, hanem arról, hogy ez a kilátó bizony jelenlegi 
állapotában nem felel meg a működésnek. Elköltöttünk rá eddig kb. 
száztízmillió forintot. Ugye most újabb tizenkilencmillió lesz. Elhangzott az, 
hogy nem azért kell rákölteni ezt a pénzt, mert nem lenne biztonságos, 
hanem azért, hogy szebben nézzen ki, tehát a területrendezésbe nem a 
kilátónak a megerősítése tartozik bele. Bár valóban ott vannak kicsit 
elzárva ilyen szalagokkal az, hogy a kilátót nem lehet még igénybe venni, 
viszont egyetlenegyszer nem hangzott el hivatalos álláspont szerint, hogy 
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azért nem, mert nem biztonságos, és tudjuk nagyon jól, hogy a fiatalok 
esténként ott vannak. Valóban átmennek a korláton, de nem azért, mert 
nem tudják, hogy ez biztonságos. Tehát igenis most balesetveszélyes. 
Igenis föl kéne erre hívni a figyelmet, vagy hogyha most nem 
balesetveszélyes, akkor mik ezek a tételek, miért kell plusz megerősítés, 
illetve miért nincs meg eddig az engedély erre. És itt azért annyit 
említenék meg ugye, hogy először úgy volt, hogy ez a kilátó uniós 
pályázatból fog megvalósulni. Százharmincmillió lesz ez a költség a városi 
összegből. Rákérdeztem, és ezt a választ kaptam. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem az összegre mondom, hanem soha nem abból a forrásból valósult 
volna meg. 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Ez se az én információm, nem saját magamtól mondtam, hanem ez volt 
az, hogy egy kilátó az egy európai uniós forrásból fog megvalósulni. És 
kicsit itt visszatérnék. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsásson meg, ön a Zöld Város Programban egy TOP-os pályázatra 
gondol, abban ez az elem nem volt benne, de ugye mindenképpen 
gondolkodtunk ilyen ötletben, ezért kellett hozzá önkormányzati forrás, és 
én most a költségről beszélek. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Rendben. Köszönöm szépen akkor ezt a kiegészítést. Viszont a 
költségvetésre annyiban térnék itt vissza, itt az előbb már nem volt 
lehetőségem visszakapcsolni, ugye amikor a polgármesteri beszámoló 
volt, és a Magyar Közlönyben ugye megjelent a március 5-ei pontban, 
hogy ott az élményfürdővel kapcsolatosan egy olyan tétel, ami 
kilencszázmillió forint, hogyha jól láttam. Nos, ugye ez kiadási oldalon már 
megjelent egyszer ugye a városi költségvetésben. Nem tudom, hogy ez a 
bevételi oldalon számoltunk-e ezzel.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Számolhatunk, így a 2019. évi költségvetés eleve így van összerakva, 
kormányzati segítséggel a megelőlegezett összeget Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata visszakapja. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm szépen akkor a választ. 
 
 



50 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem egy rövid válaszadásra Markóth Béla osztályvezető urat még! 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hétfőn megkaptuk a kilátónak 
az engedélyét a kormányhivataltól, illetve a hatóságoktól. Tehát 
kijelenthetem, hogy a kilátó az előírásoknak megfelelő és nem 
balesetveszélyes. Ez a tétel azért került be ebbe a költségvetésbe, mert 
ennek ellenére, mint minden kilátó és ilyen szép, gyönyörű, karcsú 
szerkezet, mint ez a pályázatokon, tehát ez külön bizottság által elfogadott 
szerkezet, de van kilengése neki. Tehát van billegése ennek a 
szerkezetnek ugyanúgy, mint bármiféle kilátónak, akár egy hegyen 
elhelyezett fa és egy egyéb ilyen dolgok. Ez a kilengés, ez egy határon 
belül van, de úgy gondoltuk megkeresve a tervezőt, hogy ennek a 
biztonságérzete növekedjen, ezért mi mindenképpen megpróbálnánk egy 
olyan megerősítést, nevezzük megerősítésnek, vagy legalábbis egy ilyen 
ezt a kilengést még szűkebbre vevő valamit ebbe az egész dologba 
beépíteni, hogy az az érzés is legyen, hogy ez még biztonságosabb. 
Tehát én kijelenthetem, hogy már tulajdonképpen hétfőn megnyithattuk 
volna ezt a kilátót ezzel kapcsolatban, és én azért nem „engedélyeztem” a 
megnyitását, mert tudtam, hogy ez a terület újból munkaterület lesz. Tehát 
az egy érdekes dolog lett volna, hogyha három-négy napra megnyitom, 
majd utána újból körbezárom ezt a területet, mert a területnek a rendezése 
befolyásol mindent, tehát az elől, hátul levőt. Tehát mindenkit szeretnék 
megnyugtatni, hogy a kilátó engedéllyel rendelkezik, statikus nyilatkozata 
alapján egy gyönyörű szép karcsú szerkezet, aminek van kilengése, 
imbolygása, ezt mindenképpen még szűkebbre óhajtanánk venni, és ezért 
került ebbe a költségvetésbe ez a tétel. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:21 órakor Nagy Zoltánné 
képviselőnek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna Gábor 
polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Köszönöm szépen. Barta Endre kért szót! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót, illetve köszönöm a választ. Akkor örömmel veszem, 
hogy akkor ezek szerint biztonságos a kilátó, pusztán az érzések miatt 
költünk rá újabb pénzeket. Viszont akkor annyit szeretnék, hogy ez a 
kommunikáció többször fölhívtam ugye erre a figyelmet, hogy olyan 
könnyű önöknek eljutni a választópolgárokhoz. Nyilván ez a kétség, ez a 
kétely nemcsak engem ért el, hanem nyilván ezek önökhöz is eljutnak a 
városlakók irányából, viszont valamiért az a fajta kommunikáció, amit 
mások más dolgokat olyan könnyen közölnek velük, ezek az információk 
nem mennek át. Tehát arra kérném önöket, hogyha igenis akkor próbálják 
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meg a csatornáikat arra is fölhasználni, hogy ezeket a kételyeket máskor 
eloszlassák, és ne okozzunk egy ilyen lavinát ezzel. Szerintem 
mindenkinek a helyzetét megkönnyítenénk. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

117/2019. (III.21.) határozata 
a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Duna-parti 

Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkái elvégzésével a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza 
meg nettó 14.921.330.- Ft + Áfa, bruttó 18.950.089.- Ft összegben. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5. melléklet 3.” 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” cím alatt szereplő, 3. „dologi kiadások” 
elnevezésű során biztosított. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője   
Határidő: 2019. április 05. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Köszönöm. 10 igennel elfogadta a közgyűlés. Köszönöm szépen. 
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14. Javaslat új közterületi padok megrendelésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
A tizennegyedik pontot fogjuk szavazásra feladni, javaslat új közterületi 
padok megrendelésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

118/2019. (III.21.) határozata 
új közterületi padok megrendelésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelet VII. 
fejezet 40. § (4) bekezdés alapján eljárva – az alábbi határozatot hozza: 

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

megrendeli 213 db Urban T6K-V típusú karfás és 15 db Európa típusú 
közterületi pad beszerzését bruttó 19.978.650,-Ft értékben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 213 

darab Urban T6K-V típusú karfás és 15 db Európa típusú közterületi pad 
beszerzését a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től rendeli meg, az 
árajánlatban foglalt egységárak figyelembe vételével, amelyre a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. 
számú melléklet – „2. Városüzemeltetés” „2.4. Közterületi padok telepítése, 
cseréje” – szakfeladat során a beszerzéshez szükséges fedezet biztosított. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 3. pont figyelembevételével előkészített beszerzési szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 

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



53 

 

               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

12 igennel elfogadta a közgyűlés. Köszönöm szépen. 
 

15. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés 
megoldási, buszöböl felújítási munkálataira 
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  

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
A tizenötös pontról, javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső 
felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl felújítási munkálataira kell 
szavaznunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

119/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, 

buszöböl felújítási munkálataira 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl 
felújítási munkáit (Ady E. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása 
térkő burkolattal, Barackos utca felújítása zúzottkő burkolattal, Bercsényi M. u. 
buszmegállónál a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása, Berzsenyi 
Dániel utca felújítása zúzottkő burkolattal, Bocskai I. u. 22–34. szám előtti 
terméskő lépcső felújítása térkő burkolattal, Csónakházhoz vezető lépcső 
felújítása, Eötvös J. u. és Deák F. u. közötti aszfalt burkolatú összekötő járdák 
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felújítása aszfalt burkolattal, Hajnal u. 3. melletti erodált beton burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló 
felújítása zúzottkő burkolattal, Magyar út – „Százlábú híd” alatti terület 
vízelvezetés megoldása, Magyar út – „Százlábú híd” melletti buszmegálló 
vízelvezetésének javítása és burkolat felújítása, Magyar út 37. előtti 
vízelvezetés megoldása újra szintezéssel és járdák akadálymentesítése, 
Öreghegyi út 7–13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása térkő burkolattal, 
Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal, 
Római krt. – Váci M. u. sarkán lévő vízelvezetés javítása, Szabadság u. 44–46. 
közötti járda felújítása a pince beázása miatt, Szórád M. út 44. számmal 
szembeni térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal, Temető utcai 
aknafedlapok javítása, Újmajori dűlő felújítása zúzottkő burkolattal, Városréti 
utca felújítása zúzottkő burkolattal, Vasmű út 10–12. szám mögötti megsüllyedt 
aszfalt burkolatú út helyreállítása, Zrínyi M. u. 25. szám melletti szervizút 
vízelvezetésének megoldása vonalmenti víznyelő beépítésével) bruttó 
186.046.581,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

E. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 19.922.698,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Barackos utca felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 19.061.126,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.9. Barackos út zúzottköves 
felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Bercsényi M. u. buszmegállónál a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda 
helyreállítása fedezetét bruttó 1.440.863,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Berzsenyi Dániel utca felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 
10.658.094,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út zúzottköves felújítása” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Bocskai I. u. 22–34. szám előtti terméskő lépcső felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 6.719.449,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Csónakházhoz vezető lépcső felújítása fedezetét bruttó 19.686.407,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.5. Csónakházhoz vezető 
lépcső felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Eötvös J. u. és Deák F. u. közötti aszfalt burkolatú összekötő járdák felújítása 
aszfalt burkolattal fedezetét bruttó 11.824.293,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Hajnal u. 3. melletti erodált beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 4.444.529,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út zúzottköves felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal 
fedezetét bruttó 4.997.389,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.10. BVM előtti vegyes burkolatú járda felújítása mart aszfalttal” 
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Magyar út – „Százlábú híd” alatti terület vízelvezetés megoldása fedezetét 
bruttó 4.878.700,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt 
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szereplő „3.2. Magyar út Százlábú híd alatti terület vízelvezetés megoldása” 
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Magyar út – „Százlábú híd” melletti buszmegálló vízelvezetésének javítása és 
burkolat felújítása fedezetét bruttó 2.368.027,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” 
alcím alatt szereplő „2.8. Városréti út zúzottköves felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Magyar út 37. előtti vízelvezetés megoldása újra szintezéssel és járdák 
akadálymentesítése fedezetét bruttó 2.175.476,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.4. Magyar út 37. előtti vízelvezetés 
megoldása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Öreghegyi út 7–13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 11.267.479,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 8.053.421,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. – Váci M. u. sarkán lévő vízelvezetés javítása fedezetét bruttó 
1.464.206,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.7. Újmajori dűlő 
felújítása zúzottkő burkolattal” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Szabadság u. 44–46. közötti járda felújítása a pince beázása miatt fedezetét 
bruttó 1.429.294,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
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rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út zúzottköves felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Szórád M. út 44. számmal szembeni térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő 
burkolattal bruttó 16.724.852,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „1. Városfejlesztés- és rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.5. Buszöblök felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Temető utcai aknafedlapok javítása fedezetét bruttó 5.758.809,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.4. Temető u. aknafedlapok 
javítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Újmajori dűlő felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 16.198.279,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.7. Újmajori dűlő felújítása 
zúzottkő burkolattal” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Városréti utca felújítása zúzottkő burkolattal fedezetét bruttó 15.147.632,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.8. Városréti út zúzottköves 
felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Vasmű út 10–12. szám mögötti megsüllyedt aszfalt burkolatú út helyreállítása 
fedezetét bruttó 1.919.538,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.6. Vasmű út 10–12. sz. mögötti megsüllyedt út helyreállítása” 
sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Zrínyi M. u. 25. szám melletti szervizút vízelvezetésének megoldása vonalmenti 
víznyelő beépítésével fedezetét bruttó 634.020,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
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(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.1. Zrínyi M. u. 25. sz. melletti szervizút 
vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

 
24. 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. március 29. 

 
25. 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 
                     - 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 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat a Lajos király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület 

alakítási tervének jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és 
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  
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A tizenhatos pontról kérem, szavazzunk, javaslat a Lajos király körút 9-11. 
előtti parkoló bővítés közerület alakítási tervének jóváhagyására és a 
parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséről.  
 
Kérem, szavazzunk! 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
120/2019. (III.21.) határozata 

a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervének 
elfogadásáról és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének 

elkészítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lajos Király körút 9-11. előtti 

parkoló bővítésének Tímár Gábor tervező által 2018. 10. 12-ei dátummal 
készített közterület alakítási tervét jóváhagyja. 

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

körút 9-11. előtti parkoló bővítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervét 
és az engedélyezési eljárások lefolytatását bruttó 1.234.440,- Ft összegért a 
DVG Zrt-től megrendeli. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) pontban meghatározott Lajos 

Király körút 9-11. előtti parkoló bővítésének egyesített engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése, és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a 
fedezetet bruttó 1.234.440,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletének „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 2. pont figyelembevételével előkészített 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 

Határidő: 2019. április 5. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
17. Javaslat 2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő 

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

                     Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója  
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A tizenhetes napirendi pontról szavazunk, javaslat 2019. április-december 
hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére 
vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötéséről.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
121/2019. (III.21.) határozata 

2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

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

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 79.586.399,- Ft-ot 



61 

 

hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 6/2019. (II. 15.) Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. melléklet - „4. 
Környezet-egészségügy” „3. dologi kiadások” - szakfeladaton biztosítja. 

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

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

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási 

tevékenységhez többletforrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója 

                     Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója  
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A tizennyolcas pontról szavazunk, javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. 
által végzett lomtalanítási tevékenységhez többletforrás biztosítására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

122/2019. (III.21.) határozata 
a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 

képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 18.187.671,- Ft összegben megköti 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

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

közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges 
bruttó 18.187.671,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezete a 
6/2019. (II. 15.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
5. melléklet - „4. Környezet-egészségügy” „3. dologi kiadások” - szakfeladaton 
biztosít 1.819.000,- Ft-ot, a fennmaradó 16.368.671,- Ft-ot a 7/a melléklet 22. 
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai cím 22.5.6. 
„Élményfürdő fűtési meleg víz kiépítése önerő” elnevezésű sorról 
átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

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

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

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

gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
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              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
11 igennel elfogadta a közgyűlés. Köszönöm. 

 
19. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

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

                     Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója  
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A tizenkilences pontról szavazunk, javaslat a DMJV közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és 
zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Iván László, Nagy Zoltánné, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
123/2019. (III.21.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére 

a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatokhoz szükséges konténer és zsák biztosítására 2019. 
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április-december hónapokra bruttó 15.000.000,- Ft összegben a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel a határozat mellékletét képező keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és 
zsákok biztosítására 15.000.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás 
fedezetét a 6/2019. (II.15.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 5. melléklet - „4. Környezet-egészségügy” „3. dologi 
kiadások” - szakfeladaton biztosítja. 

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

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

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 

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

gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
20. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2019. április-december hónap – 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
A huszas pont jön, javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2019. 
április-december hónap megkötésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
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Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2019. (III.21.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés -2019. április-december hónap- megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási 

területén végzett közfeladatok 2019. április-december hónapban történő 
ellátására bruttó 1.151.109.099 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést köt. 

 
2.)  A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II (Parkfenntartás, városi 

parkok zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása), XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása), XIII. (Ünnepi 
zászlózás), XIV. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XV. 
(Közúti tartozékok karbantartása), XVI. (Hidak karbantartása buszmegállók 
üvegezése), XXII. (Dr. Molnár László emlékpark fenntartási munkái), XXIV. 
(Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása), XXV. (Védmű 
zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely üzemeltetés) sorokat 
érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 6/2019(II.15) költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló rendelet 5. mellékletének 2. számú Városüzemeltetés alcím alatt 
szereplő 3. dologi kiadások előirányzat soron 921.043.976 Ft biztosított. 

 
3.)  A szerződés XVII. (Közkifolyók üzemeltetése), XXVI. (Partvédelmi 

feladatok), XXVII. (Zárt és nyitott elválasztott rendszerű csapadék csatornák 
javítása, karbantartása) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2019. (II.15) költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének a 3. számú 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások 
előirányzat során 86.518.015 Ft biztosított. 

 
4.)  A szerződés III (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán 

tartása, kézi út és járdatisztítás), VII. (Köztéri hulladékgyűjtő edények 
karbantartása, pótlása), VIII. (Egyéb köztisztasági feladatok, szemét 
konténerbe rakodása), XX. (Utak pormentesítése), XXIII. (Közúti baleset 
utáni takarítás) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 6/2019(II.15) költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének a 4. számú Környezet-
egészségügy alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat soron 
biztosított 119.670.249 Ft, a 7/a melléklet 4. Környezet-egészségügy cím 
4.1 Hulladékgyűjtő edények cseréje elnevezésű soron biztosít 7.000.000 Ft-
ot, míg a a 7/a melléklet 4. Környezet-egészségügy cím 4.1 Hulladékgyűjtő 
edények cseréje elnevezésű sorról 3.000.000 Ft, az 5. mellékletének 2. 
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számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat 
sorról 10.564.106 Ft, a 5. mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 3. dologi kiadások előirányzat sorról 
4.312.753 Ft átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. március 29. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. 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 módosítása 

                         - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
                           a szerződés aláírásával egy időben 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére 

történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Béla, a Vízinnovációs Kft. képviseletében 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A huszonegyedik pont jön, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
sportlétesítményei részére történő víztakarékos eszközök 
beszerzésére és telepítésére. 
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Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

125/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 

víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros, Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő 
víztakarékossági eszközök beszerzését és telepítését, bruttó 1.862.074,- Ft 
összegben a Vízinnovációs Kft.-től (2040 Budaörs, Templom tér 19).  

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

Önkormányzata 
A víztakarékossági eszközök beszerzésének és telepítésének fedezete DMJV 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 7/a melléklet 13. Sport célok és feladatok 13.4 sorának 
Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú épületekben 
elnevezésű során bruttó 1.862.074,- Ft fedezetet biztosít.  

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pont figyelembevételével előkészített a Dunaújváros sportlétesítményei 
részére történő víztakarékossági eszközök beszerzésére irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására a Vízinnovációs Kft.-vel (2040 Budaörs, Templom tér 19.) 
továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály 
      a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. április 05. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

11 igennel a közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen. 
 

22. Javaslat ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 
elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 
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Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Huszonkettedik pont jön, javaslat ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő 
villamos energia fogyasztás elszámolásával kapcsolatos 
megállapodásáról. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

126/2019. (III.21.) határozata 
ESMA Reklám Zrt.-vel megkötendő villamos energia fogyasztás 

elszámolásával kapcsolatos megállapodásról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az ESMA Reklám Zrt.-vel a 
Dunaújváros közvilágítási célú kandelábereken elhelyezett reklámcélú eszközök 
áramfogyasztásának elszámolására megkötendő megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy azt írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. március 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni 

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

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
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A huszonhármas pont jön, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállítására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

127/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető 

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

Dunaújváros, partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállításának munkálatait, bruttó 50.000.000,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 5.b melléklet, 23 működési tartalékok cím, „általános 
tartalék” sorról bruttó 30.000.000,- Ft  és az 5.b melléklet 24. felhalmozási 
tartalék cím 24 „intézményi felújítási tartalék” sorról bruttó 20.000.000,- Ft 
átcsoportosítással a 7.b melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím 
alatt „partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállítására” létrehozott új soron biztosított. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel a partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek 
helyreállítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály 
               a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: 2019. április 04. 

 
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. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. – 2018. 

december 31. közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 
808/2017. (XII.14.) határozatában jóváhagyott összeg különbözetének 
megtérítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gergő Edmond, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
A huszonhármas pont következik, javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszak 
ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. határozatban 
jóváhagyott összeg különbözetének a megtérítésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

128/2019. (III.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. január 1. -  2018. december 31. 

közötti időszak ténylegesen felmerült működési költség és a 808/2017. (XII.14.) 
határozatában jóváhagyott összeg különbözetének megtérítésére 

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

Partvédelmi Vállalat részére a 2018. évi működési költségek biztosítására 
szolgáló különbözetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata térítse 
meg bruttó 1.458.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázötvennyolcezer forint 
összegben. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 5. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
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elnevezésű 3-as dologi kiadások során fedezetet biztosít. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalt 
2018. évi működési költségei különbözetének megtérítésére irányuló 
megállapodás aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a  folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály 
               a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. április 04. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési 

javaslatának véleményezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A huszonötös pont következik, javaslat a Dunaújvárosi Tankerülti 
Központ intézmény-átszervezési javaslatának véleményezésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

129/2019. (III.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

intézmény-átszervezési javaslatának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolára vonatkozó 
átszervezési javaslatával (a maximális tanulólétszám 500 főben történő 
megállapítása).  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
     Határidő: a határozat közlésére: 2019. március 28. 

 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési 

javaslatának véleményezésére (Széchenyi István Kollégium) 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A huszonhatodik pont következik, javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ intézmény-átszervezési javaslatának véleményezésére a 
Széchenyi István Kollégiumról. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

130/2019. (III.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

intézmény-átszervezési javaslatának véleményezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 
Tagintézményére vonatkozó átszervezési javaslatával (a maximális 
tanulólétszám 85 főben történő megállapítása).  

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. március 28. 
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27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő 
támogatás iránti kérelmének elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet 

Dunaújváros főigazgatója 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A huszonhetes pont jön, javaslat a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmének 
elbírálására. Köszöntöm dr. Mészáros Lajos igazgató főorvos urat! Kérem, 
szavazzunk! Bocsánat! Két határozati javaslat van, van az „A”. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2019. (III.21.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 

vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház – 
Rendelőintézet Dunaújváros részére 77.286.657.- Ft, azaz hetvenhétmillió-
kétszáznyolcvanhatezer-hatszázötvenhét forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a kórház dunaújvárosi központi telephelyén megvalósuló 
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” projekt megvalósulásának 
hozzájárulásához a határozat melléklete szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekkel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5b. melléklet általános tartalék során fedezetet biztosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel a támogatási szerződést kösse meg azt követően, 
hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III.22.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség által működtetett 
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Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami 
támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, valamint 
intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. március 29.  
     - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
                  Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
                  eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 

     - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap 
     - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap  
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

    
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                          a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
                        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                 időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros fül-orr-
gégészet kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének 
elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet 

Dunaújváros főigazgatója 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
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A huszonnyolcas pont jön, javaslat a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros fül-orr-gégészet kezelőegység 
beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
132/2019. (III.21.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fül- orr- gégészeti 
kezelőegység megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház-

Rendelőintézet Dunaújváros részére 1.010.068,- Ft, azaz Egymillió-tízezer-
hatvannyolc Forint vissza nem térítendő támogatást biztosít fül- orr- gégészeti 
kezelőegység megvásárlásához a 2019. évi költségvetés terhére. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5b mellékletének 23.3 
„pénzeszköz átadások tartaléka” során szereplő összeg terhére kerül sor.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pontban meghatározott döntés alapján a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel az előkészített céltámogatási 
szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  2019. március 28. 
                          - a szerződés aláírására: 2019. április 5. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
29.  Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének 

elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
A huszonkilencedik pont jön, javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold 
fogorvos támogatási kérelmének elbírálására. Az „A” pontról szavazunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

133/2019. (III.21.) határozata 
a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott, 

albérleti díj kiegészítése iránti kérelem elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kosztándi-Molnár Arnold 
egyéni vállalkozó fogorvos (székhelye: 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 1.) 
részére bérleti díj kiegészítésként havi 60.000,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújt mindaddig, amíg lakhatását bérleményben oldja 
meg, de legfeljebb a feladatellátási szerződés hatálybalépését követő hat évig 
azzal, hogy dr. Kosztándi-Molnár Arnold az albérleti szerződést köteles 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtani. 

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

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 
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      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért: a jegyző 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Kosztándi-Molnár Arnolddal a jelen határozat mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

                       - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                         osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. április 12. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: polgármester 

              - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                         osztályvezető 

Határidő: 2019. március 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

30. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének 
elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Székely Krisztina fogorvos 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A következő napirendi pontunk, javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos 
támogatási kérelmének elbírálására. Van egy „A” és egy „B” pontunk, 
kérem, szavazzunk az „A”-ról! Bocsánat! I.-ről és a II.-ről kell szavaznunk. 
 
A I.-ről szavazunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Nagy Zoltánné), nem szavazott 
3 fő (Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
134/2019. (III.21.) határozata 

dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székely és Társai Fogorvosi 
Betéti Társaság részére önkormányzati tulajdonú rendelőt biztosít a 
dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzetbe tartozó ellátottak részére, az Alkotás 
u. 7. szám alatti rendelő-komplexumban. 

 
       Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: polgármester 
                        - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                          osztályvezető 
 Határidő:  a kiválasztott helyiség felújítását követően azonnal, 
                          a rendelőfelújításra kiírt TOP 6.6.1. pályázat megvalósulásakor 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

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

Határidő:  2019. március 29. 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Van a II. Most a II.-ről, a II. és a benne levő „B”-ről szavazunk. Köszönöm. 
 
II. és a „B”! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

135/2019. (III.21.) határozata 
dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Székely Krisztina a Székely és 

Társai Fogorvosi Betéti Társaság képviselője (székhelye: 2400 Dunaújváros, 
Patak köz 6.) részére havi 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt 2019. április hónaptól 2019. december 31. napjáig, vagy 
legfeljebb addig az időpontig, amíg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a közfinanszírozott ellátáshoz önkormányzati tulajdonú 
rendelőt nem biztosít. Dr. Székely Krisztina a beruházáshoz felvett hitelről szóló 
szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához 
benyújtani. 
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2. Az 1. pontban jelölt összeg fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a DMJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 
tervezésekor nem biztosította, de az összeg rendelkezésre áll az 5. melléklet 
11. Egészségügyi alcím Egyéb kiadások soron. 

      
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Székely és Társai Fogorvosi Betéti Társasággal a jelen határozat 
mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

                       - végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási 
                         osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. április 12. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete soron 
következő módosításakor az 1. pontban jelzett kötelezettségvállalást vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a jegyző 

             - végrehajtásban való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi   
                         osztályvezető  

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

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

Határidő:  2019. március 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 9. számú 
fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló 697/2018. 
(XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
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A harmincegyedik napirendi pont jön, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt 
támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés 
megkötéséről szóló 697/2018. számú határozata hatályon kívül 
helyezéséről szavazunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

136/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez 
igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés 

megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata 
hatályon kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9. számú fogorvosi körzet 

átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási 
szerződés megkötéséről szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi azzal, hogy a hatályvesztés időpontja 2019. március 21. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 11. Egészségügyi alcím Egyéb kiadások sorról dr. Pavel Andrei Emil 
ötmillió forint összegű praxisvásárlási összegét a Dologi kiadások sorra 
átcsoportosítja. 

 

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

                  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

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

megküldésére. 
 

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

Határidő: 2019. április 5. 
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32. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységének 
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 

intézményvezetője 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harminckettedik szavazat, javaslat az Egészségmegőrzési Központ 
2018. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény beszámolójának 
elfogadására. Köszöntöm Klein Judit asszonyt! 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

137/2019. (III.21.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés 

mellékletét képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi 
tevékenységéről. 

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

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: polgármester 
               - a végrehajtásában való közreműködésért:  
                 humán szolgáltatási osztályvezető  
Határidő: 2019. április 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor Zoltán, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 
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Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harmincharmadik pont jön, javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Üdvözlöm 
Pribil Sándor urat! 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

138/2019. (III.21.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvány Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatt 
található Hajléktalan Ellátó Centrumban 2018. évben végzett munkájáról szóló 
részletes szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja. 

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

határozatot küldje meg a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriuma 
elnökének. 

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. március 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
34.  Javaslat a Bartók színházban új álláshely engedélyezésére 

Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harmincnegyedik pont jön, javaslat a Bartók színházban új álláshely 
engedélyezésére. Üdvözlöm Őze Áron urat! Kérem, szavazzunk, a „B”. 
Barta Endre kért szót! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Nagyon örültem akkor, amikor Cserna Gábor 
polgármester úr a Bartók méltatásával kezdte, vagy hát az elején erről 
szólt, hogy milyen szintű munka folyik, és azt gondolom, hogy ezt nekünk 
maximálisan támogatni kell. Sajnos a szakbizottságon, ugye most arról 
van szó, hogy a Bartók három új munkahelyet szeretne betöltetni, és 
ehhez kéri a segítségünket, és a szakbizottságon el is hangzott, hogy 
miért fontos ez a három munkahely, milyen minősítés, illetve minek a 
szerepét tölti be, hogy ez a munka ugyanúgy folytatódhasson. És a 
szakbizottságon elhangzott, hogy mi csak egy álláshelyet tudunk itt 
támogatni. És szeretném, hogyha ezt most itt felülírnánk, és a három 
munkahely, tehát amit kér a Bartók, azt támogassuk mindannyian. 
Pontosan azért, hogy az a munka, ami ott elkezdődött, ami ott már tart, az 
ugyanilyen szinten folytatódhasson. Ha valamire kell költeni, akkor azt 
gondolom, hogy ez az a dolog. Úgyhogy én maximálisan, tehát szeretném 
kérni, hogy a három az kerüljön elfogadásra. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm. Én a „B” pontra fogok javaslatot tenni. Én a „B” pontra kérek 
javaslatot. Kérem, szavazzunk! Jó. Bocsánat! Szokni kell ezt az oldalt. Volt 
egy képviselői indítvány. Barta képviselőnek a javaslatát, kérem, 
szavazzunk! Jó, akkor Barta Endrének megadom a szót! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Tehát szeretném, hogy akkor az „A”-ról szavazzunk először. Köszönöm 
szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Akkor szavazzunk a Barta Endre képviselőnek az „A” javaslatáról! 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Izsák Máté), tartózkodott 6 fő (Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
139/2019. (III.21.) határozata 

Barta Endre képviselő javaslatáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Bartók színházban új 
álláshely engedélyezésére” című előterjesztés „A” változatú határozati javaslatát nem 
fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásárért: 
                a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

5 igennel nem fogadta el. Akkor most fogunk a „B”-ről szavazni! 
Köszönöm. 
 
Szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
140/2019. (III.21.) határozata 

a Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza engedélyezett létszámát 1 fővel növeli az alábbiak szerint: 
 

1 fő szervező álláshelyet létesít 2019. április 1. napjától.  
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 1-jétől a 
fenntartásában lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 
Dunaújváros, Bartók tér 1.) intézmény engedélyezett létszámát 35 fő 
létszámban állapítja meg. 

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

feladat végrehajtása vonatkozásában a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza intézmény 2019. évi költségvetésében az intézményfinanszírozás 
összegét az alábbiak szerint módosítja: 

 A személyi juttatások előirányzatát 2.046.400,- forinttal, a járulék előirányzatát 
455.200,- forinttal megemeli. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. b melléklet „Általános tartalék” 
sora terhére kerül elszámolásra. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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            a humán szolgáltatási osztály vezetője 
             - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
           - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
           időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház 

és Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

          a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza vezetője 
Határidő: 2019. október 31. 

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

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

          a polgármester       
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 1. 

 
35. Javaslat a 2018. évi közművelődési pályázaton nyújtott egyes alapítványi 

támogatások elszámolási határidejének, és a támogatási szerződések 
módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Fazekas Andrea, a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány kuratóriumi tagja 

                    Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány 
 kuratóriumi elnöke 
                    Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
A harminchatos pontról szavazunk, javaslat a 2018. évi közművelődési 
pályázaton nyújtott egyes alapítványi támogatások elszámolási 
határidejének, és a támogatási szerződések módosítására. Két lehetőség 
van. Akkor szavazunk a I.-ről.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

141/2019. (III.21.) határozata 
a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány részére kóruskoncertre nyújtott támogatás 

felhasználási határideje, valamint a támogatási szerződés módosításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 200/2018. 
(IV.19.) határozata alapján a Muzsikáló Fiatalok Alapítvánnyal 2018. május 4-én 
megkötött támogatási szerződés 

 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  
  kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
  véghatárideje: 2019. március 8.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. március 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A II.-ről szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
142/2019. (III.21.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány részére „Otthon jó” címmel Dr. Kaszás 
Tamás, Dr. Keserue Zsolt és Várnai Gyula kiállítására nyújtott támogatás 
elszámolási határideje, valamint a támogatási szerződés módosításáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 200/2018. 

(IV.19.) határozata alapján a Modern Művészetért Közalapítvánnyal 2018. 
május 4-én megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
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 „5.2. A támogatás felhasználásának  
 kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
  véghatárideje: 2019. október 30.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2019. november 15-

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. március 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

És a III.-ról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
143/2019. (III.21.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus 
világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a 

támogatási szerződés módosításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 200/2018. 
(IV.19.) határozata alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2018. május 
4-én megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  
 kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 

véghatárideje: 2019. április 12.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2019. április 23-ára 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2019. március 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) 

Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló 
határozatának visszavonására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

                           Palotás József szobrászművész  
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harminchatos pontról szavazunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 18/2019. Palotás József Gyermekek című szobrának 
áthelyezéséről szóló határozatának visszavonására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
144/2019. (III.21.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás 
József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának 

visszavonására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Palotás József 
Gyermekek című szobrának áthelyezéséről szóló 18/2019. (I.17.) határozatát 
visszavonja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 2. 
 



89 

 

37. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására és szerződéskötésre a 
Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi 
 elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harminchetedik napirendi pontról szavazunk, javaslat a Vasas 
Táncegyüttes támogatására és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes 
Alapítvánnyal. Kérem, szavazzunk! Bocsánat! Tóth Kálmán kért szót. 
Megadom! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én azt szeretném mondani, hogy ezt a munkát, amit 
elkezdett a Vasas Néptáncegyüttes, meg a polgármester úr is említette, 
folytatni kell. De azt gondolom, hogy azzal is folytatni kell, hogy egyre 
szebb és szebb ruhákban vannak a néptáncosaink, és nagyon szépen 
köszönöm azt a munkát, amit eddig végeztek. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. A harminchetesről fogunk szavazni. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

145/2019. (III.21.) határozata  
a Vasas Táncegyüttes támogatásáról, és szerződéskötésről 

a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről és 

annak végrehajtásáról szóló rendelete 5.a. mellékletében „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” címszó alatt 9.19 előirányzatként szereplő: „MMK Nonprofit 
Kft. Vasas Néptáncegyüttes támogatása” szövegrészt „Vasas Táncegyüttes 
Alapítvány” szövegrészre módosítja, egyúttal a Közgyűlés a hivatkozott 
költségvetési előirányzat terhére 4.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány részére, amely a táncegyüttes táboraira, fellépésekre, 
és fesztiváli részvételre fordítandó. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá, egyben utasítja, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

38. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés 
megkötésére a DVG Zrt.-vel 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kalocsai Imre, az EHÖK megbízott elnöke 

                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harmincnyolcadik pontról szavazunk, javaslat a DUDIK Fesztivál 
támogatására és megbízási szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel. „A” és 
„B” pontról szavazunk. Kérem, szavazzunk az „A”-ról!  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
146/2019. (III.21.) határozata 

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről 
a DVG Zrt.-vel 

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

Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján bruttó 10.000.000 Ft-ot 
biztosít a 2019. évi DUDIK Fesztiválra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
rendelete 5.a mellékletének 9.22 sor  terhére biztosítandó, azzal, hogy a 
fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 23.3 „Pénzeszköz 
átadások tartaléka” sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 
5.000.000,- Ft-tal megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmező 

kezdeményezésére a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a DVG Zrt.-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg a DVG 
Zrt.-vel. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 2. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

39.  Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga-Csajkás Zoltán, a Sámántánc Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A harminckilencedik pontról szavazunk, javaslat a Rockmaraton Fesztivál 
megrendezésére és támogatására. Kérem, szavazzunk! „A” és „B” pont 
van. A „B”-ről kérek egy szavazást! 
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Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

147/2019. (III.21.) határozata 
a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2019. júliusában 

a dunaújvárosi Szalki-szigeten rendezzék meg a Rockmaraton Fesztivált, és a 
szervező Entropy Event Kft. (7724 Feked, Fő utca 37.) részére 7.000.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít, amit a rendezvényhez szükséges 
összes engedély csatolását követő 15 napon belül átutal az Alapítványnak; a 
támogatás a 2019. évi költségvetési rendelet 5.a melléklet  „Kulturális, oktatási 
és ifjúsági feladatok” 9.12. Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja 
alá.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40.  Javaslat a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  

                    Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A negyvenedik napirendi pontra térünk rá, javaslat a 2019. évi 
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 



93 

 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
148/2019. (III.21.) határozata 

a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra 
irányuló támogatási kérelmét. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatásra 1.600.000 Ft azaz Egymillió-hatszázezer Forintot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok” cím 3. „Dologi 
kiadások” című előirányzati soráról. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy jelen határozat alapján 
kössön támogatási szerződést a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal, és a kötelezettségvállalást a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért:  

      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
      a polgármester 

    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                        közreműködésért: 

      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 15. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős: - a határozat megküldésért: 
      a polgármester 
    - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

                        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 28. 
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41.  Javaslat a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A negyvenegyedik pontra térünk rá, javaslat a DVG Zrt. által szervezett 
Jazz Klub 2019. évi támogatására. Tessék? A negyvenegynél vagyunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
149/2019. (III.21.) határozata 

a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 4.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a DVG Zrt. részére a „Jazz Klub” elnevezésű 
koncertsorozatra. A kiadásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetési rendeletének 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások 
tartaléka nyújt fedezetet. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, továbbá utasítja, 
hogy a jelen határozat alapján gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
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Határidő: 2019. április 2. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
42.  Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, 

Jókai u. 19. szám alatti – korábban gondnoki lakásként hasznosított – 109 
m2 alapterületű iskola megnevezésű helyiség, városrészi közösségi célra 
történő, ingyenes használatba adására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fehér Éva, a Városvédők Újtelepért Egyesület elnöke 

                    Mészáros László, a 9. számú választási körzet felelőse 
                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Rátérünk a negyvenkettedik pontra, javaslat a Városvédők Újtelepért 
Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai út 19. szám alatti – 
korábban gondnoki lakásként hasznosított – 109 m2 alapterületű iskola 
megnevezésű helyiség, városrészi közösségi célra történő, ingyenes 
használatba adására. Tóth Kálmán kér szót! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Azt gondolom, hogy most jött el az ideje az, 
amit december elsején a polgármester úr megígért egy Télapó ünnepély 
keretében, hogy ezt a 109 m2-es helyiséget a Városvédők Újtelepért 
Egyesületnek fogja odaadni azért, hogy tudják üzemeltetni. Ez nagyon sok 
célt fog szolgálni. Az Újtelepen élőknek tulajdonképpen van egy tornájuk, 
azaz három torna, amit most már ebben a helyiségben el tudnak végezni. 
Jelenleg ugye a szárnynak a másik felében volt. És nagyon szépen 
szeretném megköszönni azt, hogy ez a dolog létrejöhetett, mert akkor így 
a Városvédők Újtelepért csoportnak is lesz egy olyan helyisége, mint a 
Pentele Klubháznak, és a többieknek is. És azt gondolom, hogy egy újabb 
élet kezdődhet meg Újtelepen. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Szavazzunk a negyvenketedik pontról!  
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
150/2019. (III.21.) határozata  

 a Városvédők Újtelepért Egyesület részére, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. 
szám alatti   - korábban gondnoki lakásként hasznosított - 109 m2 alapterületű 

iskola megnevezésű helyiség  városrészi közösségi célra történő ingyenes 
használatba adásáról    

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező 2400 Dunaújvárosi, Jókai u. 19. 
szám alatt található, dunaújvárosi 1189/1/A/2 hrsz.-ú, 109 m2 nagyságú 
helyiséget a Városvédők Újtelepért Egyesület  (továbbiakban: Egyesület) (2400 
Dunaújváros, Nyírfa köz 10) részére az ingatlant üzemeltető DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ingyenesen használatba 
adja határozatlan időre. Az Egyesület a hivatkozott helyiségben kulturális, 
ifjúsági, sport szolgáltatást, társadalmi és közösségi tevékenységet végez. Az 
ingatlan fenntartásának rezsi költségeit 30.000.- Ft/hó  azaz Harminc ezer 
forint/hó átalány összegben az önkormányzat átvállalja az Egyesülettől és 
megfizeti az üzemeltető útján – az üzemeltetővel fennálló üzemeltetési és őrzési 
szerződés keretein belül  –   a  szolgáltatók részére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. 
pont szerint használatba adott helyiség bérleti díj összege, 1.957.640,- Ft/év, 
továbbá a rezsi költségek összege (360.000,- Ft/év)  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. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját a 
haszonbérleti szerződés megkötésére és kéri annak megküldését a Dunaújváros 
Megyei  Jogú Város Önkormányzata részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

      - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                           követő 30 napon belül 
 
43.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 

Dunaújvárosi Egyetem és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
között megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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Meghívott:  Verasztó Sándor, a Mozicentrum Kft. ügyvezetője 
                     Kiss Ádám, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A negyvenhármas pontról fogunk szavazni, javaslat a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Egyetem és a Mozicentrum 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megállapodással kapcsolatos 
döntések meghozatalára.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
151/2019. (III.21.) határozata  

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Egyetem 
és a Mozicentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megállapodással 

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Egyetemmel 2006.07. 15. napjától húsz évre 2026. 07.15. napjáig Dunaújváros, 
Táncsics M. út 1. szám alatt fekvő ingatlanon az alábbi helyiségek 
vonatkozásában: 
- a természetben Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a. szám alatt található Főépület 
és a Fonodai Főépület aulája, illetve belső utcája; az előadó termek előtti 
folyosó 
- Főépületben található 30 fő befogadására alkalmas tanácsterem; 
-a Fonoda épületében található 350 fő befogadására alkalmas nagy 
előadóterem; és az S01 jelzésű 198 fő befogadására alkalmas előadóterem, 

 -az Informatikai Intézet épületében található 50 fő befogadására alkalmas 
tanácsterem kötött bérleti szerződés 3.2. pontjában foglaltak szerint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata igénybe kívánja venni a Fonoda épületében 
található 198 fő befogadására alkalmas S01 jelzésű  előadótermet 2019. április 1. 
napjától 2020. március 31. napjáig a Dózsa Mozicentrum felújítása miatt, hetente 
hétköznaponként napi 3 alkalommal, 15 órától 23 óráig, hétvégén (szombat, 
vasárnap) egész nap vetítés megtartása céljából a Dózsa Mozicentrum Kft. 
közreműködésével, és egyéb, büfészolgáltatás nyújtásához szükséges 
helyiségeket (S01-hez tartozó kiszolgáló helyiségek és az S01 előtti folyosó) a 
moziszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó büfé üzemeltetés céljából, valamint 
valamint a szolgáltatás üzemeltetéséhez 1 db irodai használatú helyiséget. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező háromoldalú megállapodás aláírására. 
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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 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati 

szerződések felmondásának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Simon László kormánymegbízott 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A negyvennégyes pontról fogunk szavazni, javaslat a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati szerződések 
felmondásának elfogadására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
152/2019. (III.21.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti és használati szerződések 
felmondásának elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fejér 

Megyei Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között a Dunaújváros, Városháza tér 1. V. emelet 501-503. számú, 508-510 
számú, illetőleg 511-516. számú irodahelyiségek használatára a felek között 
2011. szeptember 1-jén létrejött helyiséghasználati szerződést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2019. március 31. napjával felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 909. számú irodahelyiségének 
használatára a felek között 2012. november 30-án létrejött helyiséghasználati 
szerződést a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 31. napjával 
felmondta.  
 
 



99 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Fejér 
Megyei Kormányhivatal és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 903. szám alatti 19 m² 
nagyságú irodahelyiség bérletére 2013. április 22-én létrejött bérleti szerződést 
a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 31. napjával felmondta.  

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az Önkormányzat, 

mint használatba adó, másrészről a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint 
használó, harmadrészről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., mint 
üzemeltető között a Dunaújváros, Bercsényi u 2. szám alatti volt Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskola déli, földszinti 708 m² alapterületű „B” szárnya 
használatára 2017. március 1. napjától határozatlan időtartamra kötött ingyenes 
használati szerződést a Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. március 31. 
napjával felmondta.  

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

Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal jogelődjeként a Fejér Megyei 
Állategészségügyi-és Élelmiszerellenőrző Állomás között 1993. január 15-én – 
a Városháza tér 1. IX. emelet 904-905. számú, 16-16 m² nagyságú 
irodahelyiségek használatára – használati megállapodás 4. pontja alapján az 
irodákat 2019. március 31-ei hatállyal visszaadja. A Közgyűlés kéri, hogy a 
Fejér Megyei Kormányhivatal a használati jogok törlése iránt az ingatlan 
nyilvántartási hatóság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

Fejér Megyei Kormányhivatalt a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 28. 
 

45. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
elfogadására és vezérigazgató és könyvvizsgáló személyének 
választására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A negyvenötös pontról fogunk szavazni, javaslat a DV N Zrt. 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és vezérigazgató és 
könyvvizsgáló személyének választására. Kérem, szavazzunk! I. és II. van. 
 
Kérem, szavazzunk a I.-ről! 
 



100 

 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

153/2019. (III.21.) határozata 

a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját 310.650 E Ft mérleg főösszeggel és 23.952 E 
Ft adózott eredménnyel, a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint, 
valamint a 2019. évi üzleti tervét a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, és utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási 

szabályzata alapján 2018. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

És a II.-ről, kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

154/2019. (III.21.) határozata 

a DV N Zrt. vezérigazgatója, könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Sági Péternek, a DV N 

Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása 
lejárta miatt, 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Sági Pétert (választja meg a 
társaság új vezérigazgatójának, változatlan feltételek mellett. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Dunaújvárosi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én 
történő megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Viczkó 
Józsefet választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, a jelenlegi díjazás 
mellett. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                            a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 
                            8 napon belül 
                - az alapító okirat aláírására:  
                            a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 
               - a munkaszerződés X. számú módosításának aláírására:  
                          a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
46.  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető 

tisztségviselő és könyvvizsgáló megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft ügyvezetője 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A negyvenhatos pontról fogunk szavazni, javaslat az Innopark Nonprofit 
Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető tisztségviselő és 
könyvvizsgáló megválasztására. Három pont van.  
 
Kérem, a I.-ről szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
155/2019. (III.21.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának megtárgyalásával 
kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolóját 178.146 e Ft mérleg főösszeggel és -7.936 e Ft (veszteség) adózott 
eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint elfogadja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő  
                nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

II.-ről szavazunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

156/2019. (III.21.) határozata 
az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója 

megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2019. április 01-től 2020. 
május 31-ig Gergő Edmondot választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
megbízási jogviszony keretében történő ellátására, bruttó 100.000- Ft/hó 
megbízási díj ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. jelenlegi 

könyvvizsgálója 2019. március 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2019. 
április 01-től 2020. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és 
jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá az ügyvezető megbízási 
szerződése aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              
                         a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                          számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

És a III.-ról szavazunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
157/2019. (III.21.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai díjazásának 
megszüntetéséről  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Innopark 
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai 

1. Iván László 
2. Nyakacska Zsolt 
3. Tassó Zoltán 

2019. április 01-től díjazás nélkül látják el a felügyelőbizottsági feladatait, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                  a polgármester 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 
 
47. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. év 

helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. 
évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Németh Tamás, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója 
                    Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója 
                    Erős István, a Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető 
 helyettes 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Rátérünk a negyvenhetes napirendi pontra, javaslat a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. év helyi közszolgáltatási 
tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi tevékenységről 
szóló beszámoló elfogadására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
158/2019. (III.21.) határozata 

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú 
mellékleteként csatolt 2018. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót megismerte, 
és elfogadja azzal, hogy a KNYKK Zrt.-nek 16.255 E Ft előleg visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett 2018. évben az önkormányzat részére kiszámlázott 
előlegre vonatkozóan, mely összeg visszafizetésétől eltekint Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, azt a 2019. évi veszteségtérítési előleg összegébe 
beszámítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
48. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
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Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Rátérünk a negyvennyolcas napirendi pontra, javaslat az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával 
kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

159/2019. (III.21.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az autóbusszal 

végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra pályázati kiírást kíván 
megjelentetni és jóváhagyja a határozat mellékletét. 

 

2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 
mellékleteként csatolt a pályázati kiírás önkormányzati honlapon, a 
Dunaújváros című hetilapba és egy országos lefedettségű napilapban történő 
megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester   

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

49. Javaslat az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés 
és az ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási 
szerződések, megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására 

 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
 vezérigazgatója 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
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A negyvenkilencedik napirendi pontról szavazunk, javaslat az 
Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 
ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási 
szerződések, megállapodás lejárati idejének meghosszabbítására. Barta 
Endrének megadom a szót! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót ismételten. Egy kicsit elvesztem a számokban, ezért a 
következő, hogyha gondolom, akkor az a júniusi rendes közgyűlésre 
szeretnék kérni egy olyan kimutatást, hogy az önkormányzat, illetve a 
város mennyit fizet az Uniszolnak itt az élményfürdővel kapcsolatosan, 
illetve a megnyitásától fogva mennyit fizetünk. Azokat a szerződéseket, 
amik az uszodával kapcsolatosak, tehát az uszoda felújításával, azokat 
ide nyilván nem kérem belevenni, hiszen az egy más jellegű dolog. Tehát 
az, hogy ami önmagában a működéshez szükséges, eddig mennyi pénzt 
költött rá a város. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Kérem, szavazzunk a negyvenkilences napirendi pontról! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
160/2019. (III.21.) határozata  

az Élményfürdő-komplexum szolgáltatási koncessziós szerződés és az 
ingyenes, illetve kedvezményes használatát biztosító támogatási szerződések, 

megállapodás lejárati idejének meghosszabbításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzat az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel kötött, az 
Élményfürdő-komplexum üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó 
szolgáltatási koncessziós szerződés lejárati idejét 2019. november 30. napjáig 
meghosszabbítja. A koncessziós díj havonta 1.200.000,- Ft+Áfa. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzat egyes intézmények, sportegyesületek, valamint dunaújvárosi 
lakosok, nyugdíjasok és diákok ingyenes, illetve kedvezményes, az 
Élményfürdő használatát biztosító támogatási szerződések, illetve 
megállapodás lejárati idejét 2019. november 30. napjáig meghosszabbítja. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1., 2. és 3. számú mellékleteit képező szolgáltatási koncessziós 
szerződés, támogatási szerződés és megállapodás módosítás aláírására, 
egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

               - a szolgáltatási koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
                          érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
               - a támogatási szerződés és megállapodás aláírására: Miniszter 
                           jóváhagyásának  közlését követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) 

határozata a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 
üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról 2. pontja 
módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenedik napirendi pontról fogunk szavazni, javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. határozata a dunaújvárosi 
szennyvíztisztító telep DVCSH általi üzemeltetéséhez szükséges döntés 
meghozataláról 2. pontja módosításáról. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
161/2019. (III.21.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 552/2018. (X.18.) határozata a 
dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntés meghozataláról 2. pontja módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 552/2018. (X.18.) határozata 2. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - amennyiben a felszámolás 
jogerősen elrendelésre kerül - kezdeményezi a felszámoló felé a hitelezői igény 
nyilvántartásba vételét.” 

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

közlésére. 
 

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

51.  Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. 
részére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kozik Árpád, az Energo-Viterm Kft. ügyvezetője 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Rátérünk az ötvenegyedik napirendi pontra, javaslat CO2 kvóta 
vásárlásához forrás biztosítására az Energo-Viterm Kft. részére. Kérem, 
szavazzunk! „A” és „B”-ről szavazunk, illetve az „A”-ról szavazunk! Kérem, 
szavazzunk! Bocsánat! Akkor a „B”-ről fogunk szavazni! Nincs semmi. Nem 
szavazott senki. Jó, akkor a „B”-ről fogunk szavazni! 
 
Szavazzunk a „B”-ről! Köszönöm. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
162/2019. (III.21.) határozata  

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosításáról az Energo-Viterm Kft. részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Energo-Viterm Kft. 
(az önkormányzat és az Energott Kft. a társaságnak 50%-50% -ban 
tulajdonosa) CO2 kvóta vásárlása tárgyban írt tájékoztató levelét, mely szerint a 
2019. évi kvótamennyiség megvásárlásához szükséges közel 85-93 millió forint 
fedezettel nem rendelkezik, így kéri a tulajdonosakat az üzletrész arányuknak 
megfelelő finanszírozásra. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 
Energo-Viterm Kft.-nek Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
felé 31.120.226,- Ft összegű lejárt esedékességű adótartozása van, mely 
hátralék összegére a dunaújvárosi 780/27 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra 
jelzálogjog került bejegyzésre. 

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

kvótavásárlására 50 millió forint keretösszeget biztosít tagi kölcsönként az 
Energo-Viterm Kft.-nek azzal, hogy a tagi kölcsön szerződés hatályba 
lépésének feltétele, hogy az Energo-Viterm Kft. Önkormányzattal a társaság 
tulajdonát képező 6 db gázmotor termelőrendszerre kötött zálogszerződés 
hatályba lép és az Energo-Viterm Kft. hitelt érdemlően igazolja a zálogjog 
önkormányzat javára történő, megfelelő nyilvántartásba való bejegyzését. A tagi 
kölcsön a bejegyzést tanúsító okirat és az Energott Kft.-nek a fizetési 
kötelezettség ráeső részének átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kerül átutalásra az Energo-Viterm Kft 
bankszámlájára. Az Energo-Viterm Kft. a kvóta vételára 50%-a és a fenti 
keretösszegnek a különbözetét köteles átutalni a kifizetés napját követő 5 
munkanapon belül az önkormányzat elszámolási számlájára, csatolva a 
kifizetés napján érvényes tőzsdei és euró árfolyam alapján végzett 
számításokat. A kölcsön visszafizetési határideje 2019. szeptember 30. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet intézményi felújítási tartalék terhére 
50.000.000,- Ft összegben forrást biztosít. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 3. pontban megjelölt időpontig, valamint a 
határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződés és az Energo-Viterm Kft. 
által előkészített, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett 
zálogszerződés aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére.  

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

               - a tagi kölcsön szerződés és zálogszerződés aláírására: a határozat 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
52. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat 

között fennálló üzemeltetési és őrzési szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenkettes napirendről fogunk szavazni, javaslat a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. és az önkormnyzat között fennálló üzemeltetési és 
őrzési szerződés módosítására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
163/2019. (III.21.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló  
üzemeltetési és őrzési szerződés módosításáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között az önkormányzat tulajdonában lévő, a dunaújvárosi 
1189/1. helyrajzi számon alatt felvett, természetben a 2400 Dunaújváros, Jókai 
Mór utca 19. szám alatti, 4702 m² nagyságú, kivett társasház megnevezésű 
ingatlan, valamint a rajta található felépítmény vonatkozásában létrejött 
üzemeltetési és őrzési szerződés a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosításra kerüljön. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 
közlésére és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
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        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 érintettekkel való 
                             közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
53. Javaslat a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves 

futballpályák kerítésének felújítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenhármas napirendi pontról fogunk szavazni, javaslat a volt 
„Vidámparki” Sporttelep öltoző épület és műfüves futballpályák 
kerítésének felújítására.  
 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
164/2019. (III.21.) határozata  

a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák 
kerítésének felújítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Dunaújváros 

Vagyonkezelő Zrt.-t az önkormányzati tulajdonban levő, dunaújvárosi 317/2 
hrsz. alatt felvett ingatlanon a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és 
műfüves futballpályák kerítésének felújítását 2.554.179 - Ft +Áfa, azaz bruttó 
3.243.807,- Ft értékben. A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály igazolja a 
munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó vállalkozási szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítés 
igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

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

megjelölt munkák végrehajtására 3.243.807,- Ft keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete 5.b. melléklet Általános tartalék sora 
előirányzat terhére. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                megküldést követő 8 napon belül 

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

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
54.  Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola épületének ereszcsatorna 

cseréjére 
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:  Ladi Éva, a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvennégyes pontról fogunk szavazni, javaslat a Pentelei Waldorf 
Általános Iskola épületének ereszcsatorna cseréjéről.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
165/2019. (III.21.) határozata  

a Pentelei Waldorf Iskola épületének ereszcsatorna cseréjéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújváros 
Vagyonkezelő Zrt.-t a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által bérelt 
és a Pentelei Waldorf Iskolának otthont adó, az önkormányzat tulajdonát 
képező, dunaújvárosi 2163 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, 
Magyar út 49. szám alatt található épület-együttes ereszcsatorna cseréjével 
5.655.951,- Ft+Áfa, azaz bruttó 7.183.058,- Ft értékben. A Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben 
való megtörténtét. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó vállalkozási szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítés 
igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 1. pontjában 
foglaltak szerinti vállalkozási szerződésben megjelölt időpontig, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

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

megjelölt munkák végrehajtására 7.183.058,- Ft keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete 5.b. melléklet Általános tartalék sora 
előirányzat terhére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

                          - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                          30 napon belül 
               
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

 
55. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által a Pentelei 

Waldorf Általános Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba 
történő beszámítására 
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:  Ladi Éva, a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenötös napirendi pontról fogunk szavazni, javslat a Göllner Mária 
Waldorf Pedagógiai Alapítvány által a Pentelei Waldorf Általános Iskola 
felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítására. Kérem a 
közgyűlést, hogy szavazzanak! 
 
Szavazzunk az „A”-ról! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 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, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
166/2019. (III.21.) határozata 

 a Gölner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által 
a Pentelei Waldorf Általános Iskola felújítására fordított költségek 

bérleti díjba történő beszámításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, Csokonai 
tér 4. fsz. 3.) (továbbiakban: Alapítvány) 2023. augusztus 31. napjáig tartó bérleti 
szerződést kötött az önkormányzat tulajdonát képező, 2400 Dunaújváros Magyar 
út 49. szám alatt található épület-együttesből 971 m2 nagyságú új épület 
megjelölésű ingatlanra. A bérleti szerződés szerint az Alapítvány bruttó 
11.136.838,- Ft összegben felújíthatja az Iskola épületét, mely összeg a bérleti díj 
összegébe beszámításra kerül. Az Alapítvány mindösszesen bruttó 13.256.267,- 
Ft-ot fordított az épület felújítására, azaz 2.119.429,- Ft-tal túllépte a bérleti 
szerződésben meghatározott összeget. 

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

pontjában hivatkozott többletköltséget az Alapítvány a bérleti díj összegében 
beszámíthassa azzal, hogy a beszámítást követően bérleti díj fizetésére köteles 
a hatályos bérleti szerződésben rögzítettek szerint. A Városüzemeltetési és 
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Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben 
való megtörténtét és ezt követően számítható be a felújításra fordított összeg a 
bérleti díjba. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

                          - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                          30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő bevétel 

kiesésre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet intézményi felújítási tartalék terhére 
2.119.429,- Ft összegben forrást biztosít. 

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

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

56.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenhatos napirendről fogunk szavazni, javaslat a dunaújvárosi 
2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosításáról. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
167/2019. (III.21.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/52helyrajzi számon nyilvántartott, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 

az Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosításáról  
 (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú belterületi ingatlant 19.960.000,- 
Ft+Áfa, azaz bruttó 25.349.200,- Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót 
terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, valamint a forgalmi 
értékbecslés költsége is.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. április 5. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

57.  Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 
2019. évre 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenhetes napirendről szavazunk, javaslat a sportpályázatra érkezett 
alapítványi kérelmek elbírálására a 2019. évre. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

168/2019. (III.21.) határozata 
a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 1022/2018. (XII.06.) PM 

határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS  FT 

Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért  
Alapítvány 

0,- Ft 

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány 3.500.000,- Ft 

Kőrösi Diákalapítvány 300.000,- Ft 

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 0,- Ft 

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

3.000.000,- Ft 

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300.000,- Ft 
 

A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetésének 5.a. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg 
a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                       a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
               - a határozat végrehajtására: 2019. április 23. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.a. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére 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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
58. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 

2018. évre megkötött támogatási szerződés módosítására               
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvennyolcas napirendi pontról fogunk szavazni, javaslat a … Akkor én 
most itt kérem az érintettségemet. Köszönöm. Akkor nem szavazok. Jó. 
Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzuk meg, hogy kizártok-e engem, 
vagy nem zártok ki. Köszönöm szépen. 
 
A kizárásról szavazunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Nagy Zoltánné képviselőt a „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre megkötött támogatási 
szerződés módosítására” című előterjesztés határozati javaslatára történő 
szavazásból – mellette szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt), ellene szavazott 
5 fő (Cserni Béla, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 4 fő (Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
169/2019. (III.21.) határozata 

Nagy Zoltánné képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 
a határozathozatalból történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre megkötött támogatási 
szerződés módosítására” című előterjesztés határozati javaslatára történő 
szavazásból Nagy Zoltánné képviselőt nem zárja ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Akkor az ötvennyolcas napirendi pontra térünk rá, javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre megkötött 
támogatási szerződés módosítására szavazunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
170/2019. (III.21.) határozata 

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 
a 2018. évre megkötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a ”Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 
képviselőjével a határozat mellékletét képező, 2018. évre vonatkozó támogatási 
szerződés 1. módosítását aláírja.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2019. március 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
59. Javaslat a “Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 

kötendő támogatási szerződés megkötésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Az ötvenkilences napirendről szavazunk, javaslat a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási 
szerződés megkötésére. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, 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, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
171/2019. (III.21.) határozata 

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 
támogatási szerződés megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 130/2014. (IV. 

24.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Védőháló a 

Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 10.1. 
sora terhére 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő döntés alapján – amennyiben az 
alapítvány képviselője a szükséges nyilatkozatokat benyújtja, illetve az 
alapítvány 2018. évre vonatkozó beszámolója elfogadásra kerül – a ”Védőháló 
a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet aláírja, valamint felkéri, 
hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

60. Javaslat az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör 
meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére 
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Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A hatvanadik napirendi pontra térünk rá, javaslat az önkormányzati honlap 
üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a 
beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének 
véleményezéséről. 
 
Kérem, hogy szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
172/2019. (III.21.) határozata 

az önkormányzati honlap üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, 
valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés és 

szerződés tervezetének véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 
önkormányzati honlap üzemeltetésére vonatkozó eljárás nem tartozik a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, önkormányzati 
beszerzési eljárást kíván lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. 
mellékletében csatolt vállalkozási szerződés tervezetét, a 2. mellékletében 
csatolt ajánlatkérést. 

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

pontban foglalt feladat megvalósításához a határozat 1. és 2. mellékletei 
megküldésével, az ajánlatkéréshez szükséges lépéseket tegye meg az alábbi 
gazdasági társaságok felé: 

 
1. Qualtyweb Kft. 

Adószám: 24256913-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Álmos utca 4. 
E-mail: info@qualityweb.hu 
 

2. OM Design Kft.  
Adószám: 11746122-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Devecseri u. 4. 
E-mail: kpergel@omartstudio.com 
 

3.  Ezerszó Reklám, Kiadói és Média Szolgáltató Bt. 
 Adószám: 20135609-2-07 
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Székhely: 8060 Mór, Lovarda u. 7. 
E-mail: mail@ezerszo.hu 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

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

pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 
2019. áprilisi ülésére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladat ellátására fedezetet 

biztosít a 2019. évi költségvetésben, melyet a legjobb ajánlat szerint fog 
meghatározni későbbiekben. 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2019.-2020-2021. évi költségvetéseiben biztosítja. 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
61.  Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási 

helyek villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A hatvanegyes napirendi pontra térünk rá, javaslat „Dunaújváros 
önkormányzati tulajdonű ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.  
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Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, 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, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

173/2019. (III.21.) határozata 
„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek 

villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2018. (I.17.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási 
helyek villamos energia beszerzése” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az E2 Hungary Energiakereskedelmi 
és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest Infopark 
Sétány 1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő által 2019.03.01. napján 
megküldött „Hiánypótlási felhívás” tárgyú levélben szereplő hiányt a 
hiánypótlási határidőn belül nem nyújtotta be. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az E.ON Energiakereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 17.) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Váci út 72-74.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 
Szeged Klauzál Tér 9.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján 
megfelelő. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

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

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 

 

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok alapján az E. ON 
Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (1134 Budapest, Váci út 
17.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek, tekintettel arra, hogy ő tette a legalacsonyabb értékű 
érvényes ajánlatot, és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 20,71,- Ft/kWh + Áfa. 

 
9. A 8. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évi fedezete Dunaújváros 

MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15) 
rendelete 5. melléklet/2. Városüzemeltetés/3. dologi kiadások soron biztosított.   

 
10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 

hogy a 8. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2020-2021 évi fedezetét, a 
2020-2021 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeleteiben biztosítani fogja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2019. május 31. 
 
62.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 
1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A hatvankettes napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. számú módosítására szavazunk. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

174/2019. (III.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 
1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata - 324/2018. (V. 17.) határozatával jóváhagyott 2018. május 18-
tól hatályos – közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatát (továbbiakban: szabályzat) 2019. április 1. 
napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1. A szabályzat II. fejezete az alábbi új 2.1. alponttal egészül ki: 

„2.1. A becsült érték megállapításánál figyelembe kell venni a 
Közbeszerzési Hatóság által kiadott - a becsült érték számításának, 
valamint a részekre bontás tilalmi szabályainak gyakorlati alkalmazását 
segítő - útmutatókban, tájékoztatókban, valamint példatárakban 
foglaltakat” 

 
1.2. A szabályzat II. fejezet 4. pontjában, III. fejezet 1.7. alpontjában, és a 

IV. fejezet 3. alpontjában szereplő „közbeszerzési ügyintéző” elnevezés 
helyébe „közbeszerzési referens” szövegrész kerül. 

 
1.3. A szabályzat III. fejezete 1.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„1.2. A beszerzési eljárás ügyviteli feladatait, jelen szabályzat hatálya 
alá tartozó valamennyi beszerzés esetében az ajánlatkérés 
megküldésétől, a szerződés megkötéséig, ideértve a tárgyalások 
lefolytatását is a Polgármesteri Hivatal előkészítő szervezeti egysége 
látja el.” 
 

1.4. A szabályzat III. fejezete 1.7 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
„1.7. A közbeszerzési referens(ek) feladata a beszerzési folyamatok 
figyelemmel kísérése a közbeszerzési törvényben foglaltak 
maradéktalan betartása végett. Ezen belül különösen: 

- nyilvántartás vezetése a beszerzésekről, melynek alapját az 
előkészítő szervezeti egység által jelen szabályzat 1. melléklete 
alapján leadott beszerzési alapinformációk jelentik,  

- az összeszámítási szabályok figyelemmel kísérése a 
beszerzésekben.” 
 

1.5. A szabályzat III. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„5. Összeférhetetlenség 
A beszerzési eljárásokban az összeférhetetlenségi szabályok a 
közbeszerzési törvény rendelkezései alapján kerülnek alkalmazásra.„  
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1.6. A szabályzat IV. fejezete 3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„3. …..  A beszerzésekre vonatkozó alapinformációk elkészítése és 
leadása az adott beszerzésre vonatkozó előterjesztés elkészítésével és 
szakmai szempontú ellenőrzésével egy időben esedékes.” 

 
1.7. A szabályzat IV. fejezete két 4. pontja helyébe az alábbi új 4. pont kerül: 

 „4. Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségvetéséből 
finanszírozott beszerzések folyamatában kötelező a közbeszerzési 
szaktanácsadó véleményének kikérése és annak dokumentálása, azon 
beszerzések esetében, melyek a jelen szabályzat 1. mellékleletét 
képező és leadásra került alapinformációk alapján összesített értéküket 
tekintve közelítenek, vagy elérik a közbeszerezési értékhatárt. Ezen 
rendelkezés a közbeszerzési törvényben megfogalmazott részekre 
bontás tilalmi szabályainak megtartását igyekszik biztosítani, és 
valamennyi Európai Uniós, vagy Magyarország központi 
költségvetéséből finanszírozott beszerzésre vonatkozóan is fennáll.” 
 

1.8. A szabályzat IV. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„5. Az „in-house” beszerzések: 
Az „in-house” beszerzések esetén kötelező „Nyilatkozat” kitöltése a Kbt. 
9. §. (1) bekezdés h), i) pontjában foglaltak teljesüléséről, melynek 
mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 
5.1. az „in-house” beszerzésekre pályázatokkal kapcsolatos beszerzés 
esetén csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben erre az 
adott pályázati felhívás/útmutató lehetőséget ad. A beszerzési 
folyamatra ez esetben az adott pályázati felhívás/útmutató szabályai az 
irányadók.  
5.2. az „in-house” beszerzésekre a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 
önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásán kívüli 
beszerzések esetében a közpénzek hatékony és felelős 
felhasználásának elvére tekintettel további ajánlatok bekérése mellett 
kerülhet sor, mely alapján megállapítható az „in-house” beszerzés 
legalacsonyabb ár, költség, ár-érték aránya.„ 

 
1.9. A szabályzat IV. fejezetének 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„10. Az ajánlatevők körének kiválasztására a III. fejezet 1.5, és 1.6. 
pontjában foglaltak az irányadóak.” 

 
1.10. A szabályzat IV. fejezete 19. pontjában szereplő „eseményekre” 

szövegrész helyébe „cselekményekre” szövegrész kerül. 
 

1.11. A szabályzat IV. fejezete 22.2. c) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés kerül: 
„22.2 
c) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően módosítja az 
ajánlattevő,” 
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1.12. A szabályzat IV. fejezete 22.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
„22.3. Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, vagy egyik ajánlat sem 
mutatkozik megfelelőnek, a döntéshozó a III. fejezet 1.5. és 1.6. 
pontjában leírtaknak megfelelően dönt az eljárás 
eredménytelenségéről” 

 
1.13. A szabályzat IV. fejezete 23. e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 

kerül: 
„23. 
e) ha bármely ajánlattevő az eljárás tisztaságát sértő cselekménye 
miatt, a Megrendelő az eljárás érvénytelenségéről dönt.” 
 

1.14.  A szabályzat IV. fejezete 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül: 
„24. A Megrendelő köteles az ajánlatokat azonos tartalommal 
összehasonlítani, a legalacsonyabb ár, a legalacsonyabb költség, előírt 
referenciák vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot 
választani. Szükség esetén a bírálatba külső szakértők is bevonhatók.” 
 

1.15. A szabályzat 3. melléklete helyébe az 1. melléklet kerül.  
 

1.16. Hatályát veszti a szabályzat: 
a) IV fejezete 16., és 23. c) alpontja 
b) V. fejezete 4. pontja 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 

módosítások szabályzatban való átvezetéséről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
szabályzatot aláírja. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért: a jegyző 

                       - az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat 
 aláírásáért: 

                         a polgármester  
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a közbeszerzési referensek 
                         a belső kontroll felelős  

Határidő: 2019. március 31. 
 

63.  Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak 
választása során a lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi 
szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 
Előadó:  a jegyző, a helyi választási iroda vezetője 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A hatvanhármasról fogunk szavazni, javaslat a 2019. május 26. napjára 
kitűzött Európai Parlament tagjainak választása során a lebonyolításban 
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résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak 
megválasztására. Én felkérem most dr. Molnár Attilát, hogy mondja meg a 
véleményét! 
 

Dr. Molnár Attila aljegyző: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Mint 
ahogy a leírt anyagból önök is látják, kiértesítettük a szavazatszámláló 
bizottság tagjainkat még január hónapban, és felkértük őket a 
feladatellátásra. Sajnos harminckilenc fős hiányunk mutatkozott, ezért 
mindenképpen javaslatot kellett tennünk új szavazatszámláló bizottsági 
póttagok választására. Amennyiben elfogadják az előterjesztett anyagot, 
illetve a határozati javaslatot, úgy gyakorlatilag minden szavazókörre egy 
fő póttagunk fog jutni. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni, illetve 
elfogadni a közgyűlés, a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. És 
egyúttal hadd tájékoztassam a tisztelt közgyűlést és a dunaújvárosi 
polgárokat arról, hogy a mai naptól, azaz március 21-től benyújthatók a 
választással, az EP választással kapcsolatos névjegyzéki kérelmek, azaz 
a mai naptól lehet átjelentkezési kérelmet, külképviseleti kérelmet, a 
névjegyzékbe irányuló kérelmet és mozgóurna kérelmeket benyújtani. A 
választási irodánk a megszokott helyen fog működni, illetve már működik 
most is. Ez a Polgármesteri Hivatal épületében található, méghozzá a „B” 
épület 213-as tárgyaló termében, de ügyintézést folytatunk természetesen, 
ha szükséges a jegyzői titkárságon a toronyépület második emeletén is. 
Ezen kívül, hogyha a szavazóköröket, illetve még annyi megjegyzést hadd 
tegyek, hogy az összes szavazókörünk az eddig megszokott helyszínen, 
tehát a tavalyi országgyűlési választások során használt szavazókörökben 
fognak működni. A helyek, a szavazókörök elhelyezésén természetesen 
nem változtattunk. És jó, ha a dunaújvárosi polgárok is tudják, hogy április 
6-ig a Nemzeti Választási Iroda minden választó részére kipostázza azt az 
értesítőt, amely tartalmazza azt, hogy hol és milyen módon tud majd 
szavazni május 26-án. Ha valaki egyébként egyéb plusz információkra 
kíváncsi a választással kapcsolatosan, az kérem, hogy keresse fel a 
valasztas.hu oldalt, ez a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapja, vagy 
tekintse meg a dunaujvaros.hu weboldalt, ami ugye az önkormányzat 
hivatalos weboldala. Ott is van egy banner, ami alatt a releváns 
információkat elhelyeztük. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Akkor a hatvanhármas pontról fogunk szavazni.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
175/2019. (III.21.) határozata 

a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választása 
lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok 

póttagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak – a 2019. 
május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választásának 
törvényes lebonyolítása érdekében – az alábbi személyeket megválasztja: 

 
 Név Bizottsági státusz 

1. Czeilingerné Sárközi 
Mónika 

póttag 

2. Györgyné Kovács Rita póttag 
3. Kerti Gáborné póttag 
4. Illésné Láng Erzsébet póttag 
5. Puskás Hortenzia póttag 
6. Barbola Bernadett póttag 
7. Lieber Ferencné póttag 
8. Gere János póttag 
9. Hegedűs Péter Attiláné póttag 

10. Géczi Gabriella Éva póttag 
11. Madarászné Hantos 

Henrietta 
póttag 

12. Kovács Jánosné póttag 
13. Lénárt Lászlóné póttag 
14. Csatári Katalin póttag 
15. Szabó Sándor póttag 
16. Révészné Pap Henriett póttag 
17. Horváth-Sipos Benedek póttag 
18. Salpauerné Varga Éva póttag 
19.  Gillich Zsuzsanna póttag 

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

2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott 
szavazatszámláló bizottsági póttagoktól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri a 
Jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a 
szavazatszámláló bizottságokba kijelölt póttagok részére a megbízóleveleket 
adja át. 

 
Felelős:   - az eskü kivételéért: 
                  a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                  a jegyző 
Határidő: - az eskü kivételére: 2019. május 20. 

                    - a megbízólevelek átadására 2019. május 20. 
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64.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 
Programjának elfogadására 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Éri Vilma, a Környezettudományi Központ Alapítvány 
 igazgatója 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Rátérünk a hatvannégyes pontra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város IV. Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadására. Tóth 
Kálmánnak megadom a szót! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm. Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő-társaim! A Városvédők 
Újtelepért Egyesület továbbra is támogatja a környezetvédelmet, és 
szombaton a Béke városrészben négy helyen, konténeren keresztül, abba 
lehet elhozni az elektromos hulladékokat és egyéb másokat. Azt 
gondolom, akinek van erre lehetősége, használja ki ezt az alkalmat. Négy 
nagy helyen el lesz helyezve a konténer, a Lajos király körúton lesz 
elhelyezve, a Dobó István utcában lesz elhelyezve, a nagy parkolóban a 
Béke körút mellett lesz elhelyezve egy konténer, és ez mellett még el lesz 
helyezve egy konténer, a Tavasz utcában is el lesz helyezve. Nagy 
szeretettel várunk minden városlakót, akinek van elektromos hulladék 
vagy egyéb más, ami a környezettel leadható, az kérem, hozza el. Reggel 
8,00 órától 13,00 óráig állnak rendelkezésre a konténerek. Ezek őrzött 
konténerek lesznek, tehát csak azt lehet belerakni, ami odavaló. Külön 
fogjuk gyűjteni a telefont és egyéb más dolgokat, mert azokat nem lehet 
ebbe a konténerbe berakni. Polgárőrök fogják őrizni a konténereket, hogy 
nehogy valaki itt arra gondoljon, hogy másoknak ezt odaadjuk. És nagyon 
szépen köszönjük az együttműködést az E-Elektra Kft.-nek és az 
Újtelepért Egyesület munkatársainak. Köszönjük szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Van kettő választási lehetőség, a I. és a II. Kérem, 
szavazzunk a I.-ről! Akkor kérem, szavazzunk! 
 
A hatvannégyes pontról kérem, szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos 
István)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 
Programjának elfogadásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019-2024-ig szóló IV. Települési 
Környezetvédelmi Programját (továbbiakban: TKP IV.) elfogadja és a 
mindenkori éves költségvetés függvényében gondoskodik a benne foglaltak 
folyamatos végrehajtásáról. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
                   elnöke,  
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője, 
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője, 
Határidő: - végrehajtásra: folyamatos 

      - jelentéstételre: a következő esedékes új és aktualizált, 
        2025-2030-ig szóló V.TKP készítésének időpontja, várhatóan 
        2024. november 30. 

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

TKP IV-t az érintettekkel és a lakossággal minél szélesebb körben tegye közzé 
ismeretterjesztő előadás és nyomtatott kiadvány formájában, valamint az 
önkormányzat hivatalos honlapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 

Határidő: folyamatos, a kiadvány elkészítésére, honlapon történő 
                 megjelenítésre: 2019. október 31. 
 

65.  Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete 
környezetében parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédeli és turisztikai bizottság 
  elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Akkor folytatjuk tovább. A hatvanötös napirendi pontot fogjuk tárgyalni, a 
javslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 
parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő 
szerződések elfogadására. Kérem, szavazzon a közgyűlés! Van a I.-es.  
 
Akkor kérem, arról szavazzunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserni Béla, 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 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

177/2019. (III.21.) határozata 
a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 

parkolóhelyek kivitelezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a FMKH 

Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében a Szórád Márton 
úton és Táncsics Mihály úton tervezett új parkolóhelyek kivitelezését bruttó 
77.256.392,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében a Szórád 
Márton úton és Táncsics Mihály úton tervezett új parkolóhelyek kivitelezése 
feladatra a fedezetet bruttó 77.256.392,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 
2.14. „Volt zöld SZTK körül parkolók építése” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített 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 
Határidő: 2019. április 5. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

II.-ről szavazunk! 
 

Nagy Zoltánné képviselő szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, 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, Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
178/2019 (III.21.) határozata 

a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

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

Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében tervezett új 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátását bruttó 
848.360,- Ft összegért a GO-WAY Kft-től megrendeli. 

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

FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében tervezett új 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátása 
feladatra a fedezetet bruttó 848.360,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.14. „Volt zöld 
SZTK körül parkolók építése” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a GO-
WAY Kft.-vel írja alá. 

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



134 

 

                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Akkor kérem, együtt szavazzunk mind a kettő… Jó. Köszönöm szépen. A 
közgyűlés elfogadta. 
 

66. Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti 
kamerákkal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására 

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

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Akkor a következő pontról fogunk szavazni, javaslat Dunaújváros, 
szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerákkal való 
felügyeletére gazdasági szereplők kiválasztásáról fogunk szavazni. 
 
Kérem, szavazzon a közgyűlés! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
179/2019. (III.21.) határozata 

Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerákkal való 
felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

területén, az alábbi helyszíneken: Bagolyvár, Esze Tamás u., Derkovits u., 
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Akácfa u., Babits Mihály u. elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő állomások 
ellenőrzése céljából fix állású térfelügyeleti kamerák kihelyezését, szükséges 
átjátszó állomások telepítését, térfelügyeleti központba rögzítő elhelyezését, az 
előírások szerinti rendszerbe való beintegrálását az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-től (1149 Budapest, Angol 
u. 77.) rendeli meg, 14.570.230,- Ft + ÁFA (összesen bruttó 18.504.192,- Ft) 
vállalkozási díjért. 

 
2. Az 1. pontban felsorolt feladatokra a fedezet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok 
– Térfigyelő rendszer bővítése” során rendelkezésre áll. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert az 1. 

pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés 
megkötésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 8. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

67. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és 
tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
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 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A következő, javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú 
jármű és tartozékainak beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére. 
 
Kérem, szavazzon a közgyűlés! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
180/2019. (III.21.) határozata 

út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak 
beszerzéséről 

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

járdatakarítási feladatok elvégezéséhez szükséges gépeket az Agrolánc Kft.-től 
megveszi bruttó 18 923 000 Ft összeg vételárért. 

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

adás-vételre a fedezetet bruttó 18 923 000 Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.b melléklet 23. 
„Működési tartalékok” cím alatti „Általános tartalékok” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előző pontok figyelembevételével előkészített adásvételi szerződést 
(határozati javaslat melléklete) írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
68. Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági 

gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére 
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 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

A következő, a javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez 
mezőgazdasági gépek beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére.  
 
Kérem, szavazzon a közgyűlés! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2019. (III.21.) határozata 
erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégezéshez mezőgazdasági gépek 

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

erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégezéshez elvégezéséhez szükséges 
gépeket az Agrolánc Kft.-től megveszi bruttó 18 923 000 Ft összeg vételárért. 

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

adás-vételre a fedezetet bruttó 18 923 000 Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.b melléklet 23. 
„Működési tartalékok” cím alatti „Általános tartalékok” során biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előző pontok figyelembevételével előkészített adásvételi szerződést 
(határozati javaslat melléklete) írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Köszönöm szépen, a közgyűlés ezt elfogadta. A napirendeknek ezennel 
vége van. Akkor most a kérdések percei fognak következni. Kérem, tegyék 
fel a kérdéseiket! Cserni Bélának megadom a szót! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Közgyűlés! 
Lakossági megkeresés végett szeretném igényelni a városüzemeltetéstől, 
hogy a Fáy utca 1. és 3. mögött, illetőleg a Fáy utcai szervizút között olyan 
egészséges osztásban kettő darab utcai szemetest helyezzünk el, illetőleg 
még a két Fáy utcai házsor között, tehát az 1-3. és a 4-5-6. között is még 
vannak olyan foltok, ahol tényleg szemetes szempontból eléggé nehezen 
elérhetőek függetlenül attól, hogy egy fiatalember azért eléggé 
gátlástalanul bevideózta ezt a szakaszt, és hát olyan megállapításokat tett, 
ami szerintem eléggé negatív, hogy letettük ugye az új padokat, amit ugye 
szintén a lakók igényeltek, és még ugye nem történt meg a régi 
betonkáváknak a földből való kiszedése. Ugye látta ezt a jobb időszakot, 
ez lesz tüntetve, mégis azt hangsúlyozta ki, hogy hogy néz ki egymás 
mellett a szép új pad meg a régi. Hát, azt gondolom, hogy ő is végzett már 
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felújítást, és tudja, hogy építés és bontás valahol együtt járó dolgok, 
úgyhogy a padok el lesznek távolítva, és ennek az eltávolított 
padhelyeknek a helyreállítása meg meg fog történni. Illetőleg szeretném 
még kérni, szintén itt a Szarvas Ferenc közös képviselő úr jelezte felém, 
hogy a Római 21-nél, illetőleg a 25-nél is vannak olyan fák, amik olyan 
közel vannak a tízemeletes házhoz építve vagy ültetve, hogy már az ágak 
szinte az ablakok felé benőnek, és ezek a nagyon szeles időszakokban 
szinte a házat csapkodják az ágak. Ezeknek a visszametszését kérném, 
illetőleg evvel átellenben ugye az út szélénél van a kihelyezett 
konténereknek ez a ketrece, ami mellett egy kiszáradt fa van, ennek a 
kivágását is szeretnék kérni. Hogyha lehet, akkor a Szabó Lacival esetleg 
egy helyszíni bejárással és magával a közös képviselővel együtt tudnánk 
afelől egyeztetni, hogy ennek a favisszavágásnak, illetőleg a fakivágásnak 
mi legyen a mikéntje. Ugye itt a parkolók kapcsán már több szó is esett, 
ugye azt én a két-három közgyűléssel előtt bemutattam, hogy ugye 
elkészültek azok a parkolóhely tanulmánytervek, amik mind a Fáy utcát, 
Martinovics utcát, illetőleg a Római körutat is érintik, ezeknek ugye 
megkezdődött a kiviteli terveknek a készítése, és amint ezek a kiviteli 
tervek elkészülnek, onnantól tudjuk a parkok építését is megindítani. 
Természetesen ugye ez a költségvetés függvénye lesz, hogy mennyit 
fogunk tudni építeni, de egy biztos, hogy a Római körút az 
mindenféleképpen elsődleges a feladatok között, hiszen mindenki tudja, 
hogy ott 16 órától szinte lehetetlen szabad parkolót találni, és hát a lakók 
már sajnos egymásra vannak feszültséggel emiatt. Illetőleg szeretnék 
ugye egy írásos tájékoztatót kérni a felől, ami ugye a Római körút 16. 2/3. 
lakás kapcsán, ugye elhangzott ez a közmeghallgatáson is, Aszódi 
Györgyné közös képviselőtől, hogy ott egy önkormányzati lakásban olyan 
bajok és gondok vannak, hogy szeretnék, hogyha ez az önkormányzati 
lakásbérlet megszűnne. Én tudom jelezni a lakók számára, hogy úgy tűnik, 
hogy ebben nagyon pozitív előrelépés van, és őt is fogják mielőbb 
tájékoztatni, és bízom benne, hogy ez az ügy is megnyugtatóan, ahogy a 
csótányos lakás ügye is megnyugtatóan fog rendeződni. Köszönöm, én 
ennyit szerettem volna hozzátenni. Ja, és még egy dolgot, jegyző 
asszonynak mondanék, ugye az első napirend előtti hozzászólásomban 
ugye az önkormányzati törvényre hivatkoztam, és polgármester úr a 
viszontválaszában engem a frakcióvezetőmhöz irányított. Természetesen 
én egy önkormányzati törvény kapcsán nem gondolnám, hogy ez 
frakcióvezetői hatáskör. Én kérnék evvel kapcsolatosan egy írásbeli 
választ, hogyha én kívánok munkát végezni, bizottsági munkát végezni, 
abban az esetben nekem jogom és kötelezettségem biztosítja-e ezt vagy 
nem. Köszönöm. És ezt, hogyha lehet, akkor 8 napon belül szeretném 
megkapni. Köszönöm. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Lőrinczi Konrád képviselő úrnak! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
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Köszönöm a szót, korelnök asszony! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Korelnök 
Asszony! Néhány körzeti problémára szeretném felhívni a figyelmet. 
Elnézést, kicsit rekedtebb vagyok a szokásosnál. Két padnak a javítását 
szeretném kérni a Batsányi 9-11. mögött. Ez lenne az egyik probléma. A 
másik, egy biciklitárolónak, kérnék egy kis figyelmet! Köszönöm. Egy 
biciklitárolónak a javítását szeretném, javítását, felújítását, illetve festését 
szeretném kérni az Erkel kert 9. előtt. Vannak benne rozsdás részek, de 
azt gondolom, hogy megfelelő javítással, hegesztéssel ez helyrehozható. 
A visszahelyezését kérném, majd egyeztetjük a hivatallal, a poroló és a 
kukatároló közé. A Batsányi 12. és 14. között korábban elszállításra került 
egy szemetes rögzítés céljából a DVG által, viszont a mai napig sem került 
vissza a helyére. Ennek vagy a visszahelyezését, egy homokszínű karex 
típusú szemetes volt, ennek a visszahelyezését vagy új rendelését 
szeretném kérni. Köszönöm. Illetve ez már inkább csak tájékoztatás lenne 
a lakók részére, hogy a Vasmű út 10-12. mögötti útsüllyedés javításáról a 
mai közgyűlés döntött, illetve a DVG ezt hamarosan ezt a munkálatot is 
elvégzi, és a süllyedés javításra kerül. Köszönöm szépen. Illetve a mai 
napon a körzetem lakói számára fogadóórát tartok, várom szeretettel a 
lakókat. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tóth Kálmán képviselő-társamnak adom meg a szót. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő-társaim! Én is megtartottam 
fogadóórámat múlt kedden 17 óra 30-kor kint az újtelepi iskolában. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az újtelepi iskolában se asztal, se 
szék, semmi nincs. A fogadóórámat kint tartottam a fa alatt. Szerencsére 
jó idő volt. De meg tudtuk ezt a dolgot is, túl tudtuk tenni magunkat ezen. 
Az én problémáim az lennének, hogy kértük már Újtelepen, hogy ki 
kellene rakni az utca névtábláit, mert a Hunyadi utcának a folytatásában 
sokszor nem találják meg a lakókat, mert még mindig úgy vannak 
bejegyezve, hogy a Hunyadi utcában laknak, holott már ott egy Kinizsi 
utca is nyílt, és annak a táblája nincs kirakva. Három idős hölgy jött el, 
hogy ezt a problémát próbáljuk meg orvosolni. Már háromnegyed évvel 
ezelőtt is fölvetettem ezt a problémát, azóta nem történt ebben intézkedés 
semmiféleképpen. Amit szeretnék kérni, a 20-as busz végállomásánál 
ugye található az erdő, az erdőnek a takarítását szeretném kérni. Kaptam 
ígéretet arra, hogy szépen fokozatosan haladnak abba az irányba. Az 
erdőben rengeteg olyan szemét van sajnos, ami nem odavaló. És annak a 
kitakarítását és a 20-as busznak a végállomásának a rendbe tételét. Itt 
gondolok a virágágyásnak az újrafestését, termőfölddel ellátását és annak 
a beültetését is szeretném kérni. Itt a tavasz első napja, úgyhogy lehet 
nyugodtan ezt a dolgot tenni, mert eddig megmondom őszintén azt a részt 
önkéntesek végezték ezt a munkát. Sajnos az a hölgy eléggé 
lebetegedett, aki ezzel foglalkozott, aki a virágágyást csinálta. Jobbulást 
kívánok neki mindenféleképpen. Megkeresett a lakó, a Vak Bottyán utca 
és Móricz Zsigmond utca kereszteződésében van egy vízelvezető 
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csatorna, a tél folyamán valami hókotró vagy valami ilyesmi belement 
ebbe az árokba, és elég szépen ledöntötte az elejét. Ennek a megnézését 
szeretném, majd helyreállítását szeretném kérni. Ami nagy probléma az 
én körzetemben, az egyik a Palme közben a nyugdíjas ház kérdése. Már 
azt mondom, hogy ki vannak már támasztva, az emeleti átjárók alá vannak 
dúcolva, mert életveszélyessé lett nyilvánítva. Annak szeretném minél 
hamarabb rendbetételét kérni, mert azt gondolom, hogy az ott lévő 
nyugdíjasok az eltöltött évek alapján is megérdemelnék, hogy ezt a házat 
rendbe rakjuk. Szeretném erre fölhívni a DVG Zrt.-nek a figyelmét. Tudom, 
hogy készülnek egyéb árajánlatok, de minél hamarabb ezt meg kéne 
tenni. Most alá vannak dúcolva az emeleti átjárók. Azt gondolom, hogy 
ebben a században ez nem megoldás erre a problémára. Nagyon szépen 
köszönöm. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Ha nincs több képviselői kérdés, akkor az ülést 
bezárom. Három perc szünetet adok, mert a zárt ülés fog következni. 
Köszönöm. További szép napot! 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


