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

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

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

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

osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

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

Irodaház Kft. ügyvezetője 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója, Dunaújvárosi 

Partvédelmi Vállalat igazgatója 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Kiss Piusz István rendőr törzszászlós 
Kovács Attila rendőr törzszászlós 
Droppa László tűzoltó százados, szolgálatparancsnok 
Csécs István nyugállományú honvéd alezredes 
Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
Györök Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaúójváros gazdasági 

igazgatóhelyettese 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója 
Andics Ágnes Egészségmegőrzési Központ képviseletében 
Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Gebei Bálint  Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető 

igazgatója 
Kováts Rózsa MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Vass Jenő Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási 

vezetője 
Márton László Dunanett Nkft. ügyfélszolgálati vezetője 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Piros Mariann Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja 

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

 
Szép jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit Andrea napon, 
nagypéntek előtt egy nappal. Engedjék meg, hogy önökön keresztül, 
kedves vendégeinken keresztül Dunaújváros valamennyi polgárának 
nagyon áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánjak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés határozatképes. Igazoltan távol Pintér és Besztercei képviselő 
úr, valamint Szepesi és Ragó alpolgármester urak. Átadom szót 
sajtószóvivő asszonynak! 
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Meghívott Vendégek! 
 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat a város 
közigazgatási területén dolgozó hivatásos állományú rendőrök, hivatásos 
tűzoltók és azon személyek vagy közösségek elismerésére hívta életre, 
akik Dunaújváros közbiztonságáért kiemelkedő tevékenységet folytatnak. 
Dunaújváros Közgyűlése az idei évben a „Dunaújváros Közbiztonságáért” 
díjat Kiss Piusz István rendőr törzszászlós, Kovács Attila rendőr 



3 

 

törzszászlós, Droppa László tűzoltó százados, szolgálatparancsnok és 
Csécs István nyugállományú honvéd alezredes úr részére adományozza. 
 
Kérem, tapsoljuk meg őket! 
Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatásait! 
 
Kiss Piusz István rendőr törzszászlós hivatásos rendőri szolgálatát 1994. 
szeptember 16-án kezdte meg. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály állományába 
1998. június 01-jén nevezték ki, mint járőrvezető. Hivatásos szolgálatát 
mindvégig közterületen látta el, szolgálatparancsnoki, majd 2012. május 
elsejétől körzeti megbízotti beosztásokban bizonyította rendvédelmi pálya 
iránti elkötelezettségét. Kiss Piusz István rendőr törzszászlós szakmai 
előmenetele jól példázza, hogy szolgálati feladatait, a kapott utasításokat, 
precízen, szakmai hozzáértéssel, eredményesen, példamutató 
hivatástudattal látja el. A munkavégzése során alkalmazott jogszabályok 
változásait folyamatosan figyelemmel kíséri, megszerzett ismereteit a 
gyakorlatban szakszerűen és jogszerűen alkalmazza. Tudásának, 
ismereteinek, megszerzett tapasztalatainak átadásával hatékonyan segíti 
az állományba kerülők asszimilációját, munkavégzését. Széles látókörrel 
bíró, tapasztalt rendőr, aki a több mint 20 éves kiemelkedő szolgálati 
tevékenységének ellátása folytán jelentős mértékben hozzájárul a város 
közbiztonságának megerősítéséhez. Kimagasló szakmai tevékenysége és 
hivatástudata elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díjat tehát Kiss Piusz István rendőr törzszászlós 
részére adományozza. Megkérem polgármester urat, adja át az 
elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Kiss Piusz István részére a díjat.  
 
Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Kovács Attila rendőr törzszászlós 2003. július elsején kezdte meg 
szolgálati viszonyát. A BRFK Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrsén 
2004. április elsején nevezték ki motorcsónak-vezetői beosztásba, 
jelenlegi beosztása pedig szolgálatparancsnok. A több mint 15 éves 
szolgálati viszonya alatt elvégezte a rendészeti szakközépiskolát, 
szolgálati célú, valamint kereseti célú kisgéphajó- vezetői képesítéssel is 
rendelkezik. A kezdeti években járőrként idősebb, tapasztaltabb 
rendőrökkel teljesített szolgálatot, és szorgalmával, hozzáállásával, a 
szükséges ismeretek elsajátításával bizonyította, hogy képes önállóan is 
szakszerűen, határozottan intézkedni. Jól megismerte az Őrs 
szakaszterületét, kellő hely- és személyismerettel bír. Munkája 
elismeréseként 2010. november elsején hajóvezetői beosztásba, majd 
2014 szeptemberében szolgálatparancsnoki beosztásba nevezték ki. 
2015-ben jeles eredménnyel végezte el a szolgálatparancsnoki 
szaktanfolyamot. Szolgálatparancsnoki feladatait megfelelő 
felkészültséggel, magas színvonalon látja el. Intézkedései 
megalapozottak, fellépése udvarias. Munkaköri feladatrendszerén belül 
nyitottan, rugalmasan gondolkodik a teljesítmény és a hatékonyság 
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növelése érdekében. A vízirendészet állományban végzett kimagasló és 
példaértékű tevékenysége elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a 
„Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat tehát Kovács Attila rendőr 
törzszászlós részére adományozza. Polgármester Úr! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Kovács Attila részére a díjat.  
 
Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Droppa László tűzoltó százados, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának szolgálatparancsnoka 
1992. június elsején kezdett dolgozni a hivatásos tűzoltóság 
állományában, mint beosztott tűzoltó. A kinevezését követően 1994-ben 
tűzoltó szakképesítést szerzett, ezt követően híradósként, különleges 
szerkezelőként, majd 2007-től szolgálatparancsnok-heyettesként teljesített 
szolgálatot. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán 
műszaki szakoktató végzettséget szerzett 2008-ban. 2012-től a 
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „C” szolgálati 
csoportjában szolgálatparancsnokként gyakorolja hivatását. Beosztottjai 
tisztelik, elöljáróival szemben tisztelettudó magatartást tanúsít. 
Szorgalmas, igyekvő, kiváló szakmai tudással bír. Tűzoltási és 
kárelhárítási tevékenysége során több nevezetes nagy tűzeset illetve 
káreset felszámolásában vett részt. Munkája, szakmai tapasztalata 
elengedhetetlen a szervezet magas szintű működéséhez. Dunaújváros 
Közgyűlése a hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő 
szakmai munkájának és példaértékű hivatástudatának elismeréseként a 
„Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat tehát Droppa László tűzoltó 
százados, szolgálatparancsnok részére adományozza.  
 

Cserna Gábor polgármester átadta Droppa László részére a díjat.  
 
Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Csécs István nyugállományú honvéd alezredes úr 1963-ban kezdett 
dolgozni a Magyar Néphadsereg állományában hivatásos tisztként. 
Alakulatát 1979-ben helyezték Dunaújvárosba. Ezt követően a katonák 
városépítő munkájának irányításából, ellenőrzéséből rá háruló szakmai 
munka mellett bekapcsolódott a város közbiztonsági életébe, és 
kialakította a máig hatékony együttműködéseket. Nyugállományba 
vonulása után sem szakadt el a város rendvédelmi-és egyéb biztonsági 
tevékenységétől. Alapító tagja a Dunaújvárosi Honvédségi 
Nyugállományúak Klubjának, mai nevén Honvéd Klub Civiltársaságnak. 
Az ő vezetésével a Klub eredményesen teljesíti feladatait, részt vesz a 
város közéletében, segítik a helyi közbiztonsági feladatok szervezését. 
Mindemellett Csécs István fontos szerepet vállal a 3. Katonai Igazgatási 
Központtal történő együttműködésben, a Magyar Hősök emlékének 
ápolásában, és az Idősügyi Tanács munkájában is. Odaadó munkájáért 
már több alkalommal elismerték, a honvédelmi minisztertől az Aranykor 
Kitüntető Cím bronz és ezüst fokozatát vehette át, továbbá 2007-ben és 
2013-ban polgármesteri elismerésben is részesült. Példaértékű és 
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elhivatott, a közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységének 
elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díjat tehát Csécs István nyugállományú honvéd 
alezredes úr részére adományozza.  
 

Cserna Gábor polgármester átadta Csécs István részére a díjat.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És hogy mit is kaptak a díjazottak ajándékba 
az oklevélen túl, meg egyeben túl, amit ugye a rendeletünk szabályoz? 
Egy város borát. Ugye ilyenkor mindig el szoktam mondani, ez egy 
városmarketing ajándék. A városnak szőlője ugyan nincs, de bora van. 
Szekszárdról a Fritz Pincészetből. Csak felhívom szíves figyelmüket, hogy 
a hétvégén, az ünnepek alatt fokozott rendőri ellenőrzés várható a 
közutakon, úgyhogy a város borával csak óvatosan. Megkérem tisztelelt 
hölgyeim, uraim önöket, hogy legyenek kedvesek egy pohárköszöntő 
erejéig kifáradni a közgyűlési előtérbe alkoholmentes pezsgőre! 
 
Szünet 
Szünet után: 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Folytatjuk a munkánkat. Kis figyelmet szeretnék kérni. Hölgyeim és Uraim! 
Köszönöm. Indítványozom, hogy a közgyűlés egy napirendet vegyen föl a 
nyílt ülés végére sürgősségi indítványként. Jobbulást kívánok, 
osztályvezető úr! Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy az a 
hatmilliárdos beruházás, amely hamarosan elkezdődik ugye a kézilabda 
komplexumunk, a sportcsarnok felújítása kapcsán, de ugye nemcsak  
kézi-, hanem röplabda, futsal és egyéb városi rendezvények megtartására 
alkalmas létesítmény lesz hamarosan sportszállóval, középiskolai 
sportkollégiummal, étteremmel, parkolókkal, zöldövezettel. Ez méltó 
módon, ahogy más városban is kapjon egy nevet, viseljen egy nevet. 
Viseljen egy nevet, annál is inkább, hogy nagyon büszkék vagyunk, hogy 
immáron 19. éve a Nemzet Sportvárosa vagyunk, Dunaújváros, és erre 
büszkék is vagyunk. Örökösen küzdünk ugye Fehérvárral különösen 
jégkorong és egyéb sportágakban, kosárlabda csapatunk nincsen azonos 
szinten. Gratulálok egyébként Fehérvárnak is a nagyon szép 
sportsikerekhez. Van, de nem azon a szinten, profi szinten. Értem, 
képviselő asszony. És indítványoznám, hogy a tragikusan fiatalon, egy 
közúti balesetben elhunyt, volt válogatott kézilabdázó, Kulcsár Anita 
emlékére Kulcsár Anita Sportcsarnoknak, Kézilabda Csarnoknak 
nevezzük el a létesítményt. Így természetesen figyelembe véve a hatályos 
jogszabályokat, hogy a család, közvetlen hozzátartozók véleményét 
kikérve, ugye ebben van egy határidő is, a határozati javaslatban, ha az 
megadatik, akkor abban az esetben az ő nevét viselje ez a sportcsarnok.  
 
Ennek a napirendnek a felvételével a nyílt ülés végére, aki egyetért, 
kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére” 
című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2019. (IV.18.) határozata 
„Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. április 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 56. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

De előtte, pontosabban, megkérdezem Tóth Kálmán elnök urat, hogy 
tárgyalta-e az ügyrendi bizottság. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi, ügyrendi 
bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta a napirendet, és egyhangúlag 
támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Oktatási bizottság! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tárgyalta a bizottság, és egyhangúlag 
támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. Tehát, akkor konkrétan az 56. napirendi pontról volt szó. 
Indítványozom, hogy a közgyűlés a mai tárgysorozatából vegye le az 
eredetileg 8. számon jelzett napirendi pontot, ez a Darusín Kft. kérelmével 
kapcsolatos napirend, indoka további egyeztetés. 
 
Aki egyetért vele, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 8. napirendi pontját a 
nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
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Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – 
levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
192/2019. (IV.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 8. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 18-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 8. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására a 3958 hrsz.-ú úttal kapcsolatban (Darusín 
Kft. környéke)” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így akkor a kialakult nyílt ülés napirendjéről döntünk egyben. 
 
Aki elfogadja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

193/2019. (IV.18.) 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 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 
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6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 
döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi úttól délre eső 
területek) 

 
7. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon (Hamburger Hungária 
Kft.-től délre eső terület) 

 
8. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési 

eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés 
átruházására 

 
  9. Javaslat Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezésére 
 
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására 

 
11. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére és az 
554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

12. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítésére 

 
13. Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 

elkészítésére 
 
14. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötésére 
 
15. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 
 
16. Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő 

járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak támogatására 
 
17. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési 

munkálataira  
 
18. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 
 
19. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 

üzemeltetési munkáira 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri 

Telepének korszerűsítésére, felújítására 
 

21. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáira 
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22. Javaslat az ELENA projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2. sz. 
módosításának elfogadására 

       
23. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km 

szakaszának medertisztítási munkálataira 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására               
 
25. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város – 

elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés – vonatkozásában az egységes 
elektronikus közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 

 
26. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb 

útépítési egyesített terv) 
 
27. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Pentele Baráti 

Kör támogatás) 
 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
               

29. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
30. Javaslat férőhelyszám bővítésére a Hétszínvirág Bölcsődében 
 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
 
32. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 
 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 

javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére  
 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 

 
35. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
 

36. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú 
kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 

 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 

3. számú módosítására 
               

38. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú 
helyiség használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére  
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39. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György 
Birkózó Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 
 

40. Javaslat az “MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 

 
41. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának 

elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
 
43. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója 

elfogadására 
 
44. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának 
meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a gazdasági 
társaság alapító okiratának módosítására 

 
45. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, 

valamint tisztségviselők megválasztására 
 
46. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának 

elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására  
 
47. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 

évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő megválasztására 
 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 1. számú módosítására 
 
49. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 

tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 
 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítására 

 
51. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 

 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
53. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
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54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 

       
55. Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére 
 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

194/2019. (IV.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 18-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina köztisztviselő kolleganőnek a 
jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
195/2019. (IV.18.) 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 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülésünk kitüntetési ügyeket, illetve bírósági – majdnem azt mondtam, 
hogy népi ülnök –, bírósági ülnökök megválasztására tesz javaslatot. 
Felhívom figyelmüket, hogy személyi kérdések vonatkozásában ugye zárt 
ülést kötelező megtartani, így a zárt ülés tényéről nem, hanem a napirendi 
pont, a négy napirendi pont tényéről szavazunk.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2019. (IV.18.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. április 18-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 

 
2. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
3. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
 
4. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a jegyzőkönyvvezetőről legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

197/2019. (IV.18.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 

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

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédeli és turisztikai bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi úttól délre eső 
területek) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon (Hamburger Hungária 
Kft.-től délre eső terület) 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési 

eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés 
átruházására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
9. Javaslat Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezésére 

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

 
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetésére és az 
554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

12. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
13. Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 

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

 
14. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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15. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 
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 az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő 

járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak támogatására 
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 

 
17. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési 

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 

 
18. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 

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

 
19. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 

üzemeltetési 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 

 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri 

Telepének korszerűsítésére, felújítására 
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 
 

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

22. Javaslat az ELENA projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2. sz. 
módosításának elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
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23. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km 
szakaszának medertisztítási munkálataira 

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

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás 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 

 
25. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város – 

elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés – vonatkozásában az egységes 
elektronikus közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 
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 

 
26. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb 

útépítési egyesített terv) 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
27. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Pentele Baráti 

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

 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

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

29. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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30. Javaslat férőhelyszám bővítésére a Hétszínvirág Bölcsődében 
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 

 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó 

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

 
32. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 

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

 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 

javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére  
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú 

kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 
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 

 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 

3. számú módosítására 
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 
               

38. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú 
helyiség használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére  
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
39. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György 

Birkózó Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

40. Javaslat az “MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelméről 

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

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának 

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

 
43. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója 

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

 
44. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának 
meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a gazdasági 
társaság alapító okiratának módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
45. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására, 

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

 
46. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának 

elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
47. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 

évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 1. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a bírálóbizottság elnöke 

 
49. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 

tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 
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 

 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának 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 
                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

51. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
53. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

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

54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 

55. Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 

Előadó: a polgármester 
 

2. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
3. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 

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

 
4. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 

Előadó: 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 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ülésünkön üdvözlöm tisztelettel főkapitány-helyettes urat, 
kapitányságvezető kapitány urat, illetve engedjék meg, hogy bemutassam 
önöknek a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum frissen kinevezett kancellár 
asszonyát, Piros Mariann asszonyt. Kedves Mariann! Kancellár Asszony! 
Kinevezésedhez őszinte szívvel gratulálok, és a város és a szakképzési 
centrum további eredményes kapcsolatát megtartva nagyon jó szakmai 
munkát kívánok és jó egészséget! Megkérem dr. Molnár Attila aljegyző 
urat, mint a Helyi Választási Iroda irodavezető-helyettesét, hogy egy 
nagyon rövid tájékoztatót legyen kedves tartani így 38 nappal a EU-s 
választások előtt. Választójogi eljárás értelmében egy pár gondolatot, ha 
mondana. 
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Dr. Molnár Attila aljegyző: 
 
Köszönöm, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Ugye, mint önök is tudják, folyamatosan zajlanak az EP-választás 
előkészületei. Ugye egyrészről fogadjuk a választópolgári kérelmeket a 
Helyi Választási Irodán, ami most már azért szép számmal érkezik, ez 
főként átjelentkezési kérelmekre irányul, külképviseleti névjegyzékbe vételi 
kérelmek érkeznek hozzánk. Ezen kívül már érkeznek mozgóurna 
kérelmek is. A választási iroda egyéb tevékenységei kapcsán elmondom 
önöknek, hogy múlt hét hétfőn részt vettünk egy oktatáson a Fejér Megyei 
Területi Választási Iroda szervezésében, amelyen kijelöltük a fontosabb 
dátumokat. Ezek ugye szállítási, logisztikai kérdések voltak, és egyéb 
szervezési fontos ellátandó feladatok. Ugye, mint köztudott most zajlik 
még az ajánlásgyűjtés is. Ugye szoktam látni a standokat a város 
területén, olykor a piacon, olykor egyéb közterületeken. Én azt 
tapasztaltam, minden törvényesen és rendben zajlott. A pártok szerintem 
nagyon fegyelmezetten betartották a választási eljárás rendelkezéseit. A 
további feladataink ugye választójogi szempontból és szervezési 
szempontból az, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagjainkat 
kiértesítsük, ennek a folyamata elindult. Az önkormányzati delegált 
szavazatszámláló bizottsági tagok megkapják a napokban azt az értesítőt, 
amivel behívjuk az eskütételre, ezen kívül egy oktatásra, amelyet a 
Dunaújvárosi Egyetemen fogunk megtartani várhatóan az A01-es nagy 
előadó teremben május 20-án, 16,00 órakor. Ezt ugye most itt 
tájékoztatásul a tisztelt pártoknak is jelzem, hogy a pártdelegáltakat majd 
kérjük, hogy ott jelenjenek meg, de őket külön fogjuk majd még értesíteni 
erről, hogy nehogy elfeledkezzenek, hiszen az eskühöz igen fontos 
joghatások kapcsolódnak. A további teendőket nem részletezem. 
Köszönöm, polgármester úr, mert ez már a mi dolgunk lesz. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm. Hozzászólás hiányában az első napirendet lezárom. Aki 
támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

198/2019. (IV.18.) 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 
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átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nem volt hozzászóló. Nálam, nem volt, képviselő úr, hát látom. 
Parancsoljon! Tessék figyelni, mert trükközök. Mondja, képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tudjuk, hogy nagyon szereti gyorsan vezetni az 
üléseket, de azt gondolom, hogy azt a tiszteletet megérdemeljük, hogy mi 
is kapjunk egy pár szót, és nem bántó szándékkal szeretnék szólni az első 
napirendi ponthoz. Ugye van a kormánynak egy nagyon jó programja, a 
CSOK-kal kapcsolatban, itt a letelepedési és egyéb mással kapcsolatban, 
arra szeretnék írásban 15 napon belül választ kapni, hogy az 
önkormányzatnak milyen építési területei vannak szabadon, amit 
rendelkezésre lehet bocsátani, és mely területeken van építési 
engedélyhez köthető bérelt területeink, ahol esetleg a bérlők számára föl 
lehetne ajánlani azt, hogy a bérleteket vissza, bérlőket értesíteni, hogy 
esetleg visszaadnák a bérleti jogviszonyt, és ide tudnánk még több fiatal 
párt telepíteni Dunaújvárosba, vagy itt maradjanak Dunaújvárosban. 
Nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot, hogy ebben tovább kéne lépnünk, 
mert azért a város népesedése egyre kevesebb lesz, és jó lenne, hogyha 
itt tudnánk tartani a fiatalokat. Erre szeretnék majd választ kapni. Nagyon 
szépen köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyébként egy nagyon korrekt, és nagyon jó és jogos felvetés, úgyhogy 
már megérte, hogy szót kapott a képviselő úr. A Párbeszéd Párt nevében 
Szabó képviselő úré az interjúadás lehetősége! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Tudom, hogy polgármester úr nagyon aggódik, hogy valamifajta csalárd 
kampányolásba fog kezdeni az ellenzék a képviselő-testület ülésén. Kicsit 
furcsa ez, hiszen, hogyha visszanézzük az elmúlt időszakot, hát maga 
polgármester úr volt az, aki mindig nagyon lelkesen beterjesztette a 
kormány és Fidesz különböző migránsos és nem tudom, milyen hasonló 
előterjesztéseit. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Bevándorló. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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Bevándorló előterjesztéseit ide, a közgyűlés elé, nyilván az más volt, de 
ne tessék aggódni, polgármester úr, egyébként még csoki tojást sem 
hoztam, mint az egyszeri Fideszes képviselő az óvodába, úgyhogy nem 
lesz kampány, ne tessék aggódni! Azonban ahhoz a tájékoztatóhoz, ami 
elhangzott, lenne egy kérdésem, és alapvetően is azt terveztem, hogy 
ennek kapcsán fogok kérdést föltenni önhöz és jegyző asszonyhoz. 
Ismerjük, hogy megváltozott bizonyos szempontból ugye a választás 
jogszabályi környezete, és ezek az ún. vadplakátok, tehát amikor 
tapétaragasztóval plakátokat helyeznek ki a pártok, ez ugye betiltásra 
került azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzatnak ki kell helyeznie 
olyan… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Pedig milyen izgalmas volt, amikor – bocsásson meg! – Gál Roland 
képviselő úr beöntött egy vödör csirizt Besztercei képviselő úr kocsijába. 
Ön még akkor nagyon kicsi volt, tehát akkor még ez a Párbeszéd nem is 
létezett. Most ugyan már egy ilyen fél százalékos törpepártnál tartunk. De 
akkor még ugye a Rudas előtt járt gondolom a mezőfalvi általános 
iskolába, de ez egy szép… 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Barátságba, de erről már beszéltünk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én is. Ez egy nagyon szép retró időszaka volt egyébként a 
kampányolásnak, főleg úgy, hogy péntek éjfélkor beköszöntött a 
kampánycsend. A Fideszes aktivisták az irodaház előtt fölsorakozva, 
védve a saját plakátjaikat, rohangáltunk az MSZP-s aktivisták után. Hát, 
azóta MSZP nem nagyon van, Fidesz még hála Istennek van. Mondja, 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Ne tessék aggódni, polgármester úr, ez is egy átmeneti állapot. A római 
birodalom is felbomlott, úgyhogy egyszer a Fidesszel is ez fog történni, 
csak tessék kivárni, csak türelem. Ne tessék aggódni! Viszont, amit 
kérdezni szerettem volna, ezek a közterületi plakát tartók, amelyeket az 
önkormányzatnak ki kell helyeznie abból a célból, hogy a pártok ott 
helyezhessék el azokat a plakátokat, amiket nem tehetnek ki most ugye 
közterületen oszlopra és hasonlókra. Ha jól tudom, akkor ez van most a 
törvényben. És ennek kapcsán szeretnék tájékoztatást kérni, hogy 
Dunaújvárosban kerülnek-e kihelyezésre ilyen tartók. Én azt gondolom, 
hogy mind az Európa parlamenti, mind az önkormányzati választás 
kapcsán nagyon jó lenne, hogyha tisztességes feltételeket és egyenlő 
versenyhelyzetet teremtenénk a pártok számára. A másik, amiről 
szeretnék beszélni, és ne tessék aggódni, ez sem kampánytéma, ellenben 
szerintem nagyon fontos, ez a város köztisztasága. Ugye volt egy 
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képviselő-testület elé benyújtott indítványomat, amit egyhangúlag önök is 
támogattak arról, hogy tegyük rendbe a szelektív hulladékgyűjtők 
környékét, és azóta is elég sok visszajelzést kaptam arról, hogy hát ezek a 
szelektív hulladékgyűjtők körül elég nagy káosz uralkodik még mindig, és 
több állampolgári fényképet lehet látni közösségi oldalakon, vagy kaptam 
én is arról, hogy hát még falevelek, tavalyi őszi falevelek vannak a 
városban szana széjjel összeszedetlenül, összetakarítatlanul. Úgyhogy 
szeretném kérni polgármester urat, hogy ezekben az ügyekben járjon el, 
és tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy hogyan állnak a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek körüli rendrakással. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hogy is mondjam? Sokat sétálva a városban, én ennyire koszosnak ezt a 
várost nem láttam mostanában. Ez egyfajta önkritika, és a DVG-nek ebbéli 
tevékenységével abszolút nem értek egyet, kritikán aluli ebbéli 
tevékenysége. Úgyhogy kérem is vezérigazgató urat, hogy nemcsak a 
kampányidőszakra való tekintettel, de ilyen koszos még Dunaújváros nem 
volt. Naponta jönnek a tisztelt választópolgároktól az email-ek, melyeket 
igyekszünk Markóth Béla osztályvezető úrral kezelni. A heti példámat 
hadd mondjam el, és kérném is a Mádai úr ebbéli mai segítségét még az 
ünnepek előtt. A hölgy tegnapelőtt ír, fotókkal, Vörösmarty utca. 
Technikum. A Gábor Áron utcából elkerültek a tavalyi avarmaradványok, a 
Vörösmarty utcában tök egyértelműen látható a fotókon, a mai napig kint 
van, pedig tél volt, hó volt. Koszos a város, miközben igyekszünk a jövő 
városát fejleszteni, építeni. Büszke vagyok rá, büszke vagyok azokra az 
előttünk álló beruházásokra, kivitelezésekre, amelyek adottak, de 
ugyanakkor nem vagyok büszke arra, hogy városlakóként egy koszos, 
rendezetlen városban kell élnem, úgyhogy kérem a DVG hatékonyabb 
fellépését ebben az ügyben. Jegyző asszony jelezte, hogy a választási 
plakátokkal kapcsolatos felvetésére írásban fog választ kapni a képviselő 
úr. Barta Endre képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Így, 
mondhatnám, hogy nagycsütörtökön egy komoly hittel ültem be ebbe a 
székbe, és ennek kapcsán első gondolatom az a hitelprobléma itt, 
Dunaújvárosban. Nem volt túl elegáns, ahogy önök ezt kezelték. Több 
közgyűlésen keresztül érdeklődtem arról, hogy mi is ez a hitel, milyen hitelt 
tervez fölvenni az önkormányzat másfélmilliárd forint értékben. 
Polgármester úr is itt ült azon a közgyűlésen, amikor azt a választ kaptam, 
hogy ez egy működési hitel. Itt ült, és nem szólt semmit. Amikor ezzel 
kapcsolatban tartottam egy sajtótájékoztatót, nem saját gondolataimmal, 
hanem mind közgyűlési, mind parlamenti jegyzőkönyvben vett idézetekkel, 
akkor viszont polgármester úr egy közleménnyel tudott erre válaszolni. Az, 
hogy hogy lettem én ott megnevezve abban a közleményben, az most 
nem ide tartozik, igazából az tette igazán mókássá az egészet, viszont azt 
gondolom, hogy ön saját magára gyakorolt akkor ott egy kritikát, hiszen 
hallotta pontosan, hogy miből idéztem, ott volt azon az ülésen, és 
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ugyanúgy elmondhatta volna már akkor ezeket a dolgokat, megelőzve ezt 
az egész helyzetet. Akkor gondolkozott volna helyesen, illetve hát akkor 
nyilván máris, ha megkapom azt a tájékoztatást, amire egyébként majd 
pontosan, hogy mire is kell ez az egész, akkor teljesen másként alakul. A 
parlamentben sem kap ekkora hangsúlyt ez a dolog. Arra kérem majd önt, 
arra kérem önöket, nyilván mindenki hibázhat, lehet ilyen dolgokat, viszont 
nyugodtan lehet akkor ezeket a dolgokat jelezni, és én se úgy állok ki, azt 
nem mondom, hogy a sajtó, mert a sajtó egy része elé, aki hajlandó 
megjelenni a sajtótájékoztatómon, hogy vádaskodok. Ez az egyik. A másik 
része, ez pedig a kilátó, a kilátás vagy kilátástalanság, nem is tudom. 
Ugye az előző közgyűlésen újabb tizenkilencmillió forintot szavaztunk meg 
rá. Akkor elhangzott az a mondat, hogy a kilátó már biztonságos, már 
most igénybe lehetne venni. A pénz, az a környezet szebbé tételére, 
illetve a biztonságérzet növelésére folyik majd be. Szeretném újra 
megkérdezni, és ígérem, több alkalommal nem fogom, és megnyugtató 
választ szeretnék. Jelen pillanatban használható-e a kilátó? Jelen 
pillanatban biztonságos-e a kilátó? Ha oda, a kordon mögé, mert látjuk 
nagyon jól, kanapét visznek, tízen bemennek, de elhangzott Dunaújváros 
közgyűlésén, hogy a kilátó biztonságos. Szeretném újra megkapni ezt a 
megerősítést, hogy nem balesetveszélyes a használata, csak pusztán 
formalitás az, azok a munkálatok, amik ott zajlanak. Kértem egy anyagot, 
igaz, hogy a júniusi közgyűlésre, és köszönöm, hogy előbb megkaptam, 
ez pedig az élményfürdővel kapcsolatos, és egy kicsit talán a hitelhez is 
vissza lehet vezetni. Azt kértem, hogy nézzük meg, hogy mekkora 
összeget fordít Dunaújváros Önkormányzata az élményfürdőre, mennyit 
fizetünk érte. Most, és külön kértem, hogy az uszodai, uszodával 
kapcsolatos felújítással kapcsolatosokat ne vegyük bele, hiszen az egy 
időszakos tevékenység. És ötszázmillió forintnál több az az összeg, amit 
Dunaújváros Önkormányzata az élményfürdő működtetésére fordít 2019-
ben. Ötszázmillió forintnál nagyobb. Láttam a kimutatást, még van 
elmaradás a 2018-as évből is. Nagyon örülök annak, amikor azt mondjuk, 
hogy ingyen jegyek vannak. Nagyon örülök annak, amikor azt mondjuk, 
hogy kell is az élményfürdő, de tegyük már hozzá, hogy ez majdnem 
negyvenmillió forintjába kerül havonta a városnak. Belefér-e a 
költségvetésünkbe jelen pillanatban? Én nagyon szeretném. Nem tudom, 
hogy ez most az Uniszol miatt ilyen magas, vagy milyen történetek 
vannak. Ugyanis csak az összeget láttam, de felül kell vizsgálnunk ezt a 
szerződést, ha kell, akkor nem tudom, hogy meg lehet-e bízni majd a 
városi céget ennek a működtetésével, hogy helyben maradjon ez a pénz. 
De egyszerűen nonszensz, hogy amikor azt mondjuk, hogy Dunaújváros 
Önkormányzatának különböző fejlesztésekre hitelre van szüksége, 
ötszázmillió forintnál nagyobb összeget fizetünk ki az élményfürdőért éves 
szinten. És látjuk, hogy nem bírja a költségvetés, mert még a tavalyiban is 
van elmaradásunk. Szerintem ezt minél hamarabb felül kell vizsgálni, még 
akkor is, hogyha holnap az jelenik meg, hogy Barta Endre azért van, illetve 
a Jobbik, hogy az élményfürdőt zárjuk be. Nem azért vagyok, de igenis 
tudniuk kell a városlakóknak, hogy mi van a mögött, és hova fizetjük ki 
ezeket a pénzeket. És már csak egy dolog van, itt szeretném megragadni 
a szót, és megköszönni a dunaújvárosi Médiaháznak azt, hogy nyilván 
amennyiben ezt a magatartást, illetve ezt folytatják Pintér Tamás 
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országgyűlési képviselő, illetve felém, hogy szeretnének anyagilag 
hozzájárulni a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati 
kampányához, nem tagadjuk, hogy jól fog esni majd az a kis bevétel. És 
akkor én is megragadnám azt a lehetőséget, hogy áldott húsvéti ünnepek 
kívánjak mind önöknek, mind pedig Dunaújváros minden polgárának. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A Szabó és Barta képviselő úr által felvetettekre írásban ad a 
hivatal választ, azonban a kilátóval kapcsolatos kérdésre megkérem, hogy 
most válaszoljon osztályvezető úr! 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A kilátó biztonságos volt 
akkor is, amikor én ugye ezt nyilatkoztam, a mai napig is ez így van. 
Befejezzük a munkákat május elseje előtt mindenképpen, itt a naponta, 
minden nap járok oda ki, és ellenőrzöm, illetve, nem azt mondom, hogy 
irányítom, inkább ellenőrzöm ennek a tevékenységét. Ahogy lehetett látni, 
a kordonok, amik jelenleg ott vannak, és azért nem adtuk át, a füvesítés, 
növénytelepítés és magának a kilátó köztéri területnek egy parkosítása 
történik jelen pillanatban, amely meg is fogja akadályozni azt, hogy ott 
valaki leszaladjon ott a part alatt. Tehát ott egy sövénnyel fogjuk védeni, 
tehát egy természetes, és igyekszünk minden kerítés meg ilyen dolgokat 
lebontani, hogy egy Duna-parti érzést fogunk ezzel kapcsolatban. Ígéretet 
kapok rá, ahogy ezekkel a munkákkal végzünk, abban a pillanatban át 
fogjuk adni, tehát nem feltétlenül a május elseje lesz ez a határidő. Ha 
előbb elkészülünk, akkor előbb el fogjuk bontani a dolgokat. Viszont azt 
szeretném kérni, hogy mivel frissen van füvesítve a terület, hogy a járdát 
használják majd annak idején, hogy az a fű meg tudjon erősödni, 
amelyiket elvetettünk oda. Nagyon szépen köszönöm, és én is kellemes 
húsvétot és áldott húsvétot kívánok mindenkinek. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez egy nagyon korrekt válasz volt. Osztályvezető úr! Köszönöm szépen. 
Frakcióvezető úré a szó! 

 
Hingyi László képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az első az lenne, 
hogy a legutóbbi oktatási bizottsági ülésen kaptunk egy indítványt, 
melyben Szolnok polgármestere felkéri Dunaújvárost, hogy szabadtéri 
kosárlabda palánkot helyezzenek el, és mivel, hogy egy határozat volt, a 
bizottság úgy döntött, hogy egy „B” változatot terjeszt be, melyben felkéri 
polgármester urat, hogy ne csak egy, amennyiben lehetőség van, 
majdnem minden körzetben kellene kihelyezni ilyen szabadtéri kosárlabda 
palánkot, mert úgy gondolom, hogy a fiatalságnak ez is egy lekötöttséget 
és biztonságot, illetve megélhetést biztosít a sportolási lehetőséghez. 
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Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel élni kell, és ehhez 
kérem a támogatását. A második kérdésem az lenne, hogy sokan 
megkerestek engem a 6-os út túlsó feléről, hogy nagyon balesetveszélyes 
a lejtő, ahol a gombás is kint szokott lenni. Ez egész évben. Mivel, hogy 
lejtős gyorshajtás, balesetek vannak, én szeretnék kérni, és ősszel ugye a 
temető bejárata, ugye meg van nyitva a hátsó temető bejárata, vagy 
lassító pályát vagy táblákat, vagy akár az útburkolaton valami felfestést. 
Nem tudom, hogy milyen megoldások vannak. Az illetékeseket kérném, 
hogy ezt vizsgálják felül, hogy ne legyen több halálos baleset azon a 
részen. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, mert nagyon sok ember 
jár azon az oldalon. Beindulnak lendülettel, közben, ha a kocsi megáll, 
vagy balra akar kanyarodni, a háta mögött nem látja, elmegy, puff, és már 
ott a nagy csattanás. Tehát kérném ezt valahogy a közúttal, vagy a város 
ezt karolja föl. A harmadik problémám, most nagyon örülök, hogy itt van 
kancellár asszony, és mindjárt meg is szólíthatom a területen. Én múltkor 
fölvetettem az Arany János iskola problémáját, a tető beázás és a 
tornaterem felújítását. Ugyan kaptam rá választ, azt nem tudom elfogadni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsásson meg! Az tankerülethez, a szakképzési centrumhoz a 
szakképző intézmények tartoznak, az Arany János Általános Iskola 
tankerületünkhöz tartozik. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Attól függetlenül ennek, elnézést kérek akkor, hogy mindjárt 
megbízatással akartam megbízni, akkor ugyannál a témánál maradok. 
Témánál maradok. Továbbra is kérem az Arany János iskolának a 
felülvizsgálatát, és akkor a tankerületnek a pozitív hozzáállását, illetve a 
városnak, hogy a tetőfedést tudomásom szerint most jelen pillanatban 
írtak is ki pályázatokat iskolák tornatermi felújítására, úgyhogy kérem az 
illetékeseket, hogy ezt minél előbb csinálják meg, hogy a tanévkezdésre, 
de legkésőbb tavaszra, de készen legyenek. Mert nemcsak az iskola 
gyerekeiről van szó, hanem nagyon sok sportegyesület oda jár, illetve 
rendezvények történnek meg az iskolában. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Szilágyiné Németh Sarolta ugye a tankerületi igazgató 
asszony, úgyhogy megkérem László Borbála osztályvezető asszonyt, 
hogy vegye föl képviselő úrral, illetve igazgatónővel a kapcsolatot. Iván 
képviselő úré a szó! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kicsit magasabb hangvitelű 
válaszokra gondoltam, és úgy is készültem, de úgy érzem, ennek most 
nincs itt a helye így a húsvét közeledtével, de azért egy pár gondolatot 
elmondanék. Az első gondolatom a szemét ügy. Önnek teljesen igaza van, 
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polgármester úr, a lakosoknak is teljesen igaza van, de egyet ne felejtsünk 
el, hogy az elmúlt időszakban a kollegáink a DVG Zrt.-nél folyamatosan 
kint voltak, és dolgoznak. Ön kiemelt egy szakaszt, az pedig a Vörösmarty 
utca. Kérem, tájékozódjon, polgármester úr, mert az elmúlt két-három 
napban ez a szakasz is megoldásra került, hisz minden szakasz 
megoldásra kerül előbb-utóbb. Azért azt figyelembe kell venni, elnézést 
kérek, nem kioktatni szeretném nyilvánvaló, de azért néha kérdezzenek 
meg, és akkor válaszolok. Ezt elmondtam a facebookon is, ez egy nagyon 
jó dolog, mert most már egyre jobban élvezem különben a facebook 
csatározást is. Ugye huszonhat szelektív szigetünk, mert kioktattak ott is, 
hogy nem huszonhét van, hanem huszonhat, elfogadom, köszönöm 
szépen. Csak egy említést elmondjak, az elmúlt két napban volt egy 
csatánk, aztán végül is lezárult, a Bagolyvári szelektív szigetnél. Óriási 
felháborodás volt, és mindenféle címzetes szavakat használtak felénk, 
hogy hova szakadjak, és mit csináljak, mert leraktuk oda a szemetet. 
Megfordítom, nem lerakták, hanem összeraktuk azért, hogy el tudjuk vinni. 
A tegnapi nap folyamán hét fordulón, teherautó fordulónyi szemetet vittünk 
el. Meg kell nézni ma, hogy néz ki. Végre el kell jutni arra a szintre, hogy 
nem csak bántani és fikázni minket, elnézést a szavakért így húsvét előtt, 
hanem kicsit átértékelni és átgondolni azt, hogy azt a szemétmennyiséget, 
amit odaraknak, azt nem mi rakjuk oda, nem a DVG Zrt., nem az 
önkormányzat, hanem a lakosok, vagy akik éppen ide betalálnak. De ezt 
mondhatnám a Barátság városrészre, mondhatnám a belvárosba, 
mondhatnám bárhova. Látszik, dolgozunk, illetve felhívnám itt a tévén 
keresztül vagy az adáson keresztül a lakosok figyelmét, hogy a szelektív 
szigetek mellett lévő fehér zsákok, nagy zsákok és kis zsákok és 
összekötözött zsákok, azok a mi munkánk eredménye, ugyanis 
szétválogatjuk az oda termelt koszt, mocskot, elszállítjuk, elvisszük, 
megtesszük ezt, hisz van rá megbízásunk, még mielőtt megkérdeznék, 
hogy hogyan és miért. Ugye azt a múlt közgyűlésen, vagy az előtte lévő 
közgyűlésen ezt meg is szavaztuk. Tehát ez a mi feladatunk, ez a mi 
munkánk, ezt csináljuk folyamatosan. Igaz, heti kétszeri megbízásunk van, 
de hétfőtől péntekig megyünk, csak hogy mindenki tudja, ugyanis annyira 
sok a szemét. Igazán nem értem, hogy az elmúlt időszakban miért 
növekedett meg ennyire, de úgy látszik, ez egy jó poén az embereknek, 
hogy ahelyett, hogy bérelnének nagyobb kukát, vagy a boltok esetleg 
megoldanák az elszállítást, fogják, odateszik le a dobozukat, hiszen azért 
azt tudni kell, hogy a lakosság nem termel ennyi hullámpapírt. Én se 
termelek, nem veszek minden héten hűtőt meg tévét meg sorolhatnám, 
meg konzervet, meg bármi egyebet, hanem valószínű, a boltosok. Illetve a 
vidékiek. Egyszerűbb a megoldás az, hogy fogja, nem használok 
szavakat, hogy mit csinál vele, és ide leteszi. Plusz fölteszi a városlakó, 
hogy hát milyen szemét van. Én odaírtam, hogy akkor tegye föl azt is, 
hogy ki tette oda, és akkor kicsit utána tudunk járni. Úgyhogy kérném 
szépen a városüzemeltetési osztályt, és nincs itt most éppen a közterület 
felügyeletnek a vezetője, egy kicsit sűrűbben járjunk így, egy kicsit 
sűrűbben büntessünk. A büntetésből visszaindulva, ne ötvenezres csekket 
adjunk azoknak az embereknek, akik fölállnak a nem létező parkolóhelyre 
a fűre, hanem menjünk ki, és büntessük meg azt, aki leteszi a szemetet 
illegálisan, utána meg milliókat elköltünk azért, hogy elvigyük. Erre kérném 
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szépen a hivatalt. A következő hozzászólásom, már a hivatalban így 
napirenden egy picit, szintén facebook, nagyon jó, tényleg, ez a reklám 
helye, de nem kapok érte pénzt, ígérem, ugye megnyitottuk, és a mai 
napon van a hivatalos átadója ugye a Járási Hivatal Központunknak, ami a 
Zöld SZTK néven fut, és az én, amíg én leszek, addig én Zöld SZTK-nak 
fogom hívni. Egy nagyon szép épület, nagyon sok munkánk, és munkám 
van benne, hogy ez idáig eljusson, de könyörgöm, ha már kiteszünk egy 
„Megállni tilos!” táblát, akkor menjünk már el, és gondolkodjunk egy picit, 
hogy tegyünk alá egy kiegészítőt is, hogy azok a szerencsétlen ott lakók a 
hétvégén megállhassanak, ugyanis megint csináltunk, megint adtunk 
magunknak egy pofont. Kiteszünk egy táblát, hogy nem lehet megállni, 
erre mit csinálnak, nem mondom ki, hogy kik, de a castellum. do. akármi, 
nagyon szeretem, különben egyre kevesebbet hallunk róluk, de 
nyilvánvaló, hogy ennek is megvan a lényege, majd jön a kampány, többet 
fognak irkálni, meg az utolsó időszakban. De nagyon jól leírta, adtunk 
magunknak egy pofont. Ne adjunk magunknak egy pofont! Tehát 
kérdezzük már meg a képviselőket, hogy valójában mit szeretnének a 
képviselők. Nemcsak kirakunk egy táblát, azt utána a facebookon meg 
lájkolunk, meg olvasgatjuk, hogy mekkora hülyék vagyunk, édes Istenem! 
Ahelyett, hogy megoldanánk egyből. A Járási Hivatalnak van egy 
nyitvatartási ideje, az előtte lévő időszak, meg az utána lévő időszak, meg 
a hétvégén miért ne állhatna oda bárki. Nem hinném, hogy a Járási 
Hivatalban túlóráznak hétvégén. Ezt kétlem. Tovább nem mennék bele, 
mert mindig azt várják, hogy csörtézzünk ugye Szabó képviselő úrra, 
esetleg a Barta Endre képviselő úrral, nem fogok csörtézni, viszont a 
hétvégén volt egy nagyon jó rendezvény Rácalmáson, és kiemelném, 
majdnem színészi tehetségét Barta Endre képviselő-társamnak, a Passió 
nevezetű műsorban. Gratulálok hozzá, különben egy nagyon jó kis műsor 
volt. Ennyi. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A Járási Hivatalnak, igen annak ma van az átadó ünnepsége 
kormánymegbízott úr jelenlétében, kapcsolatos felvetésére most kérném 
osztályvezető urat, hogy válaszoljon, mert amit az Iván képviselő úr 
elmondott a táblák kapcsán a Járási Hivatalnál, azt én teljesen jogos 
felvetésnek tartom. Mármint, ami a nyitvatartási, ügyfélfogadás előtti, utáni 
és a hétvégi időszakot illeti. 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Mivel ez bizottsági ülésen felmerült, megrendeltük a kiegészítő táblát, 
hogy ettől eddig. Itt az a dolog történt, és ott hibáztunk, hogy a 
kormányhivatal kérése alapján került ki ez a tábla, és ezt a kiegészítő 
táblát nem gondoltuk át, tehát szakmailag egy kicsit elrontottuk, de már 
pótoltuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Jó. Nagyon szépen köszönöm. Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki 
szeretne az első napirendhez hozzászólni, az most jelezze hozzászólási 
szándékát, mert a Tóth Kálmán képviselő úr után lezárom a napirend 
vitáját, és én szeretnék egy rövid tájékoztatást adni önöknek az elmúlt 
időszak eseményeiről. Frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is visszatérnék 
a hulladékszállításhoz. Azt hittem, hogy nem lesz erről többet szó ma, de 
el szeretném mondani, hogy a múlt héten polgármester úrral és a DVG-vel 
lakossági bejelentés után a malom területén illegális szemetek halmazát 
találtuk, ami kb. mondhatom, olyan húsz-harmincmillió forintos 
költségvetést kell rá biztosítani, amit esetleg lehetett volna a járdákra is, 
mert ugye mind a lakóknak a hibája, hogy szeméttelepnek használják a 
volt malom területét, és én most ezúttal megköszönöm a DVG-nek viszont, 
hogy gyorsan és hatékonyan részt vettek ennek a takarításában, illetve az 
ott megbeszéltekhez szeretném tovább a városüzemeltetéssel egyeztetni, 
hogy ugye felmerültek ott problémák, hogy táblák kihelyezése, 
életveszélyes terület. Csak egy probléma van ott, azon a területen van 
magánterület, akiknek üzeme van. Nekem az volna a véleményem, hogy 
egyeztessünk a városüzemeltetéssel, és amennyiben lehet, a Petőfi utca 
két oldaláról leszűkíteni inkább egy kerítéssel, és akkor megoldani akár 
kártyás vagy valamilyen megoldással az ott lévő cégnek a bejáratát. Tehát 
nem kell szabadon hagyni. Illetve felmerült a kamera lehetősége is, de úgy 
gondolom, hogyha kerítés lebővítjük, és egy mozgatható kapu lesz csak 
ott az ott működő cégnek, akkor az olcsóbb és könnyebb megoldás lenne. 
Úgyhogy ezt viszont nagyon szépen köszönöm. De ugyanerre szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy szintén a temető bejáratánál is rengeteg szemét 
van, tehát erre is kérném a DVG-t és a Dunanettet, amiben tudnak, 
segítsenek, mert ezt is jelezték a városlakók. És ezúton én is szeretnék 
mindenkinek áldott, békés, kellemes ünnepeket kívánni a frakció nevében. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm, frakcióvezető úr. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Azt gondolom, Iván 
László úrnak teljesen igaza van, ami a Béke városrészben kint a 
Bagolyvár környékén történt, és el lett takarítva. Én hétvégén képeslapot 
szórtam ki a körzetemben, és láttam, hogy gyűlik a szemét, és most 
tegnapelőtt már láttam, hogy gyűjtöttétek. Megkérem, valaki menjen ki, és 
nézze meg, hogy most mit talál ott. Már megint ott a szemét. Egy napja 
takarítottuk el. Mellé van rakva a szemét. Nem is tudom, hogy akkor miért 
takarítjuk ezt a várost. A belvárosban le van a fű vágva, itt a húsvéti 
ünnepek, mindenki szeretné a környezetét rendbe rakni, és tényleg azt 
gondolom, hogy a DVG Zrt. mindent megtesz azért, hogy tényleg így 
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legyen. És amire én nagyon szeretném, és nagyon örültem, mert azért a 
városüzemeltetési bizottsági ülésen elhangzott, hogy kezdünk gépesíteni, 
mert a kézi munkaerő, az egyre kevesebb már, a közmunka és a munka 
világába való visszavezetés miatt. Azt gondolom, hogy igenis az 
önkormányzatnak el kell gondolni, hogy elég komoly gépeket kéne ahhoz 
vennünk, vásárolnunk, a költségvetésbe beilleszteni, hogy komoly 
takarítógépeket kéne venni, nagyobbakat. Itt szóba került, hogy mi volt 
ezelőtt régen, a retró időben, hát, emlékszik még rá mindenki, a 
locsolóautóra, emlékszik még rá, a takarítógépek, amik söpörték az utcát, 
a járdákat. Azt gondolom, erre vissza kell térni, mert erre pénzt kell 
áldozni, mert csak úgy lesz szebb még Dunaújváros. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szeretném jelezni, hogy a közgyűlés ezzel kapcsolatban hozott egyébként 
önt megerősítve a legutóbbi ülésén döntést, amikor egy pénzeszköz 
átadásával a vagyonkezelő cégünk irányába nagyon komoly, nagyon 
modern, XXI. századi igényeknek megfelelő takarítógépek beszerzése fog 
megtörténni. Egyébként vezérigazgató úr múlt héten jelezte számomra 
telefonon, amikor rákérdeztem, hogy ez egyébként folyamatban is van, ez 
a dolog, úgyhogy hamarosan ez érzékelhető lesz. Tessék, képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előbb nem úgy búcsúztam 
el, ahogy kellett volna, és még mielőtt mindenki bunkónak tartana, 
természetesen én is kellemes ünnepeket kívánnék mindenkinek, a 
hölgyeknek sok locsolót, a férfiaknak kevesebb alkoholt, a rendőröknek 
kevesebb munkát, a gyerekeknek meg sok nyuszi tojást. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez így nagyon aranyos volt. A napirend vitáját lezárom. Megkérem Kiss 
András ügyvezető igazgató urat, hogy legyen kedves tájékoztatni a 
közvéleményt a májusi rendezvényekről. Röviden, igazgató úr! 
 

Kiss András a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A jó idő beköszöntével 
beindulnak a szabadtéri programok Dunaújvárosban is, mint mindenhol. 
Április 30-án este egy Caramel koncert lesz itt, a főtéren.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mikor? 
 

Kiss András a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Április 30-án. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Ja, hogy az kedden lesz. 

 
Kiss András a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

 
Így van, és május elsején gyerekprogramokkal várunk mindenkit itt, a 
főtéren. Utána következik, május 11-én a Bringatúra. És két hétre rá lesz a 
Parázs-Varázs 24-től 26-ig, aminek a szervezése már teljesen kész van. 
Kedden kezdtük el az asztalfoglalások értékesítését vagy az 
asztalfoglalást, és olyan húsz-harminc darab asztal van már csak, tehát 
két nap alatt ez a háromszáz körüli asztalszám teljes mértékben elfogyott. 
Megvizsgáljuk a lehetőségeket, hogy van-e, valamilyen úton-módon 
tudjuk-e bővíteni az asztalok számát a jövőben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Egyúttal, ha már szabadtéri rendezvények, akkor nagy 
örömmel mondom el, hogy és erre büszke vagyok úgymond, hogy saját 
ötletem volt, nem saját ötlet, ebben a városban még nem volt, de Egerben, 
Székesfehérváron ez nagyon dívik úgymond, hogy a város főterén való 
ballagás, immáron negyedik alkalommal, az idei évben a Lorántffy 
középiskola diákjai fognak a Városháza téren ballagni május 3-án, péntek 
délután. És május 10-én, péntek este pedig az egyetemisták, a végzős 
egyetemisták szokásos, ugye a selmecbányai hagyományokra épülő 
szalamander felvonulása lesz az egyetemtől a Városháza térig. 
Szeretném önöket néhány eseményről tájékoztatni. Március végén a 
magyar-lengyel barátság napja apropóján városunk küldöttsége Gombos 
alpolgármester úr vezetésével testvérvárosunkban járt, Leszno lengyel 
városban. A küldöttség tagjai voltak alpolgármester úr, dr. Ágoston György 
rektor helyettes úr, tudományos rektor helyettes úr az egyetemről, dr. 
Kukorelli Katalin egyetemi tanár és Ewa Modrzejewska asszony, a 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint a múzeum 
igazgatója, Farkas Lajos igazgató úr. Ezen a találkozón kötötte meg a két 
város vezetése a városok közötti együttműködést. Köszönet a Városvédők 
Újtelepért Egyesület nagyszerű munkájának, márciusban egy szombati 
napon kettő környezetvédelmi akciót bonyolítottak le, a műszaki hulladékot 
gyűjtötték össze a Béke városrészben. Ehhez a sikeres 
kezdeményezéshez egyértelműen gratulálni tudok, és egyúttal 
fővédnökként, védnökként meghívok mindenkit az Újtelepi Piknik 
rendezvényre, amely április 27-én, szombaton lesz, reményeim szerint jó 
időjárási feltételek között. A felújított Járási Hivatalban március végén egy 
sajtóbejárást tartottam, egyébként öröm volt belépni a felújított hivatal 
épületébe, amely ugye március 11-e óta már működik. Március hónapban 
öt állampolgár tette le Áder János köztársasági elnök úr honosító 
okmányának aláírása után az állampolgársági esküt a hivatal, a 
polgármesteri hivatalban. Március végén Hingyi frakcióvezető úrral 
sajtóbejárást tartottunk a kikötői öböl északi területén, a mederkotrás 
eredményét néztük meg. Örömmel beszélgettem a horgászokkal, 
beszélgettünk a horgászokkal, akik nagyon köszönték, hiszen nagyon-
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nagyon régóta nem volt ilyen mederkotrás. Több mint húsz éve nem volt 
ilyen jellegű fejlesztés az öbölben. Mint tudjuk, ez egy komplex 
csomagnak a része, ugye a Szabad strand Szalki-szigeti fejlesztés része. 
Köszönet Tóth Éva asszonynak, a József Attila Könyvtár igazgatónőjének, 
egy nagyon régen látott nagyon-nagyon nagyszerű eseményen vettünk 
részt Cserni Béla és Izsák Máté képviselő urakkal március végén, egy 
sportkönyv bemutatón, amely egy olyan album, mondhatom így, bemutató 
albumnak a bemutatásán, kicsit képzavaros volt, ahogy fogalmaztam, 
amely gyakorlatilag a dunaújvárosi sport 2000-ig tartó ötvenöt évének az 
eseményeit sorolja fel. Egy nagyon könnyen kezelhető, alfabetikus, azaz 
abc sorrendben vannak a szakágak. Híres régi sportolók voltak ugye a 
meghívott vendégek között, akik örömmel beszéltek, meséltek úgymond a 
régi időszakról. Március végén érkezett haza Abu Dhabiból a speciális 
olimpiai játékokról kettő dunaújvárosi tornász, akik a magyar válogatott 
tagjaiként voltak kint. Juhász Szebasztiánról és Latinovits Líviáról van szó. 
Sportolóink összesen kilenc, köztük két arany, egy ezüst és egy 
bronzéremmel tértek haza. Őszinte szívvel gratulálok a felkészítő 
pedagógusnak, illetve a diákoknak. Bezárt március végén a Dózsa 
Mozicentrum azért, hogy kinyithasson hamarosan a felújított Dózsa 
Mozicentrum. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy kevés olyan város van, 
talán még Eger, ahol úgymond mozi klasszikus értelemben mozi még 
működik, és ugye nem a plázákban lévő multiplex mozikra gondolok, 
úgyhogy megtörtént az átköltözés az egyetem épületébe, és hamarosan 
zavartalanul folytatódik a felújítás alatt a filmvetítés. Sajtóbejárást 
tartottunk április elején a régi Vidámpark, és a leendő kalandpark területén 
Mádai Balázs vezérigazgató úrral. Itt a beruházás megindult, hamarosan 
egy nagyon komoly vidám- és kalandpark, sportpark kialakítása fog 
megtörténni új útszakaszok beépítésével. Köszönjük Kecskés Rózsa 
igazgató asszonynak, Dunaújváros díszpolgárának, hogy immáron 
negyedik alkalommal rendezték meg a város főterén az autizmus 
világnapja alkalmából a „Ragyogj kékben!” elnevezésű szemléletformáló 
mini fesztivált. Nagy tisztelettel köszöntöm azokat a dunaújvárosi 
nyugdíjasokat, megbecsült korú polgártársainkat, hölgyeket, urakat, 
néniket, bácsikat, akik szépkorúságuk alkalmából a húsvéti ünnep 
közeledtével ugye rendeletünknek megfelelően az ötezer forintot 
Dunaújváros Önkormányzatától és egy polgármesteri levéllel együtt 
megkapták. Sajtóbejárást tartottunk a Szent Pantaleon Kórházban, ahol a 
jótékonysági bál bevételéből, illetve vállalkozói, támogatói, önkormányzati, 
magánszemélyek felajánlásából sikerült a bál kitűzött célját megvalósítani, 
ez pedig a fül-orr-gégészeti osztálynak egy kényelmes, betegek számára 
fájdalommentesebb kezelőegység beszerzése volt. Hingyi frakcióvezető 
úrral, Iván képviselő úrral rendkívüli sajtótájékoztatót tartottunk a múlt 
héten a Petőfi utcában annál a bizonyos illegális szemétlerakónál. Nagyon 
nagy tisztelettel és elismeréssel tudok szólni a Pribil Sándor úr által 
vezetett alapítvány, közalapítvány és az önkormányzat 
együttműködéséről. Egy sajtóbejáráson vettünk részt Sztankovics 
képviselő úrral múlt héten a Kalamár utcában, ahol átadtuk ugye korábban 
önkormányzati döntéssel a szociális bérlakásokat ennek az alapítványnak. 
Csodálatos felújításon keresztül ment át, és Ági néni lakásába betérve azt 
kell, hogy mondjam, hogy igazán jó kezekbe, jó gazdája van a 
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közalapítvány munkatársai kezébe ezek a lakások. Megbecsülik az ott 
élők a felújított lakásokat. Sajnos a héten volt egy, sajnos, de szerencsés 
végű életmentés ugye az élményfürdőben, itt tartottunk egy sajtóbejárást a 
keddi nap folyamán, ahol Bacsa Renáta és Kiss Ildikó úszómesterek 
sikeresen újraélesztettek egy idős hölgyet az élményfürdő egyik külső 
medencéjében. Ezúton is nagyon szépen köszönjük ezt a munkájukat. 
Akik nem kaptak még a kérdésükre választ, azok természetesen írásban 
megkapják. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
199/2019. (IV.18.) 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. 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontra, mely a lejárt határidejű határozatok 
elfogadásáról szól. A határozat egyetlenegy fejezetből áll. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
200/2019. (IV.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A harmadik napirendi pontunk előtt, a főkapitány-helyettes és kapitány úr 
engedelmével egy öt perc szünetet rendelnék el, nem visszaélve a 
türelmükkel. 
 
Szünet 
Szünet után: 
 

3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető 

                    Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, főkapitány 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek helyet foglalni, mert folytatnánk a munkánkat! Hát, ez 
nem a parlament, hogy kívül is csengessünk, ugye régen volt itt egy 
csengő, a régi képviselők még emlékeznek. Nem erre gondolok. Jaj, 
Kukorelli, Isten nyugosztalja, jegyző urat, amikor meglóbálta, mármint a 
csengőt, mint parasztgyerek a valamit. Na. Hölgyek, Urak! Akkor kis 
figyelmet szeretnék kérni. Nagy tisztelettel köszöntöm még egyszer 
főkapitány-helyettes urat, illetve kapitány urat. Rátérünk a rendőrségi 
beszámolóra. Engedjenek meg, hogy megfogalmazzak ezzel 
kapcsolatban néhány gondolatot, amely városvezetőként a saját 
véleményem a kapitány úr, illetve a rendőrség állományában lévő kollegák 
működéséről, és leginkább főkapitány-helyettes úrnak szánnám. Egy 
rendkívül jó és operatív kapcsolat van kapitányságvezető úr, illetve a 
város vezetése irányába. Úgy érzem, hogy az állományban dolgozó 
rendvédelmi munkát ellátó hölgyek, urak sokkal polgárbarátabb, 
polgárbarátibb munkát végeznek, mint a korábbi időszakban. Gondolok itt 
az utcai járőrökre, gondolok a térfigyelő kamerák működtetése, gondolok 
arra a dunaújvárosi ötletre ugye, hogy biztonsági rendszer kialakítása a 
földszinti lakásokban. Egyáltalán, ahogy a kapitányság vezetői napi 
értelemben, napiasan tájékoztatják a város vezetőit. Tényleg akkor hív 
kapitány úr, ha fontos, és meghatározó esemény van, vagy volt a 
városban. Úgy érzem, hogy a dunaújvárosi polgárok közbiztonság érzete 
reményeim szerint jobbá vált, és reményeim szerint ezt ők ugyanígy 
fogalmazzák meg, úgyhogy ráadásul kapitány úr úgymond 
beszocializálódott, ha szabad ilyet mondanom, a város közéletébe. 
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Annyira nem tud, mint Budavári kapitány úr, mert ugye személyiségében 
más, más emberekről beszélünk, Árpádot, illetve kapitány urat 
összehasonlítva, de minden városi rendezvényen lehetősége szerint részt 
vesz, támogatja ezeket. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a középfokú, 
alapfokú oktatási intézményekkel, kulturális intézményekkel, egyházakkal, 
civil szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel. Meg kell köszönnöm 
egyébként Orgovány Zoltán úr munkáját is, illetve a hivatal munkáját is, és 
a Közbiztonsági Egyeztető Fórum úgymond újraélesztése kapcsán. És 
úgy érzem, hogy jelenleg a közbiztonsági kérdése a városnak jó kezekben 
van, jó irányítás alatt van, úgyhogy továbbra is élvezik a városvezetés 
bizalmát kapitányságvezető úr, kapitány úr. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az első 
gondolatom az, hogy engedjék meg, hogy én is megköszönjem a 
rendőrség egész éves munkáját, és megköszönjem kapitány úrnak azt a 
tevékenységét, amit kapitányként nyújtott. Szerintem ezt a városlakók 
elégedettségére végezte, úgyhogy azt gondolom, hogy jó irányba tart a 
városlakók és a helyi rendőrség együttműködése kapcsolata. Én egy 
dolgot, egy ötletem van, amit engedjenek meg, hogy itt osszak meg 
önökkel, mert máshol nem volt rá eddig lehetőség, hogy én azt gondolom, 
hogy nagyon fontos az oktatás és a nevelés a KRESZ és a helyes 
közlekedés tekintetében, és arra szeretném kérni kapitány urat, hogyha 
van rá mód, akkor arra kiemelt figyelmet fordítsanak, hogy akár már 
óvodás kortól a kisgyereket helyesen közlekedni, helyesen biciklizni, 
helyesen görkorcsolyázni megtanítsák, mert azt gondolom, hogy ez 
nagyon fontos. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezért is, meg másért is, amit ön említett, ezért is tartom nagyon fontosnak, 
hogy szinte a huszonhárom megyei jogú városból az egyetlenegy olyan 
város vagyunk, a közbiztonsági hónap rendezvénysorozatára utalok ezzel, 
önkormányzati és egyéb támogatott, mert nyitott kapukat dönget. Tehát 
ugye azokon a rendezvényeken bizony-bizony már óvodás gyerekek is ott 
vannak. Itt ül igazgatónő, óvoda igazgatónőnk is, ott vannak a 
rendezvényeken. Tehát ez megtörtént, és gondolom, hogy pedagógiai 
hasznossága nem vitatható a dolognak. Hingyi frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Szabó 
képviselő úr! Szeretném tájékoztatni, hogy a Béke városrészben 
közlekedési parkot adtunk át tavaly, ahol KRESZ táblák, vasúti átjáróval 
és idén a közlekedési hónap jegyében KRESZ-tanfolyam, illetve nem 
tanfolyam, hanem verseny lesz az óvodások és az iskolások részére. 
Úgyhogy, sőt, nagyon örülünk neki, hogy azon a részen így kifejlődött 
nagyon szép szabad területen. Ajánlom figyelmébe, hogy nézze meg, mert 
csodálatos parkot csinált a város. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Amelynek egy részét sajnos szétbarmolták, de ugye, mint szokott. 
Gyerekek! Vagy bocsánat! Képviselő úr! Ez nem a frakcióülés. Tehát. 
Nem, osztályfőnök vagyok. Igen, így hívnak. És Szabó képviselő urat, aki 
ugye az ellenzéket erősíti, még tanítottam is egyébként. Meg is látszik 
rajta, ugye ahogy szokták mondani. Állampolgári ismeretekből, tehát egy 
nagyon fontos és hasznos, egyébként interaktív tantárgyból. Hányast 
kapott év végén? 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Ötöst. Ott kezdődött minden. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Igen, a hibát én követtem el természetesen. Megkérdezném kedves 
meghívott vendégeinket, hogy kívánnak-e hozzászólni a napirendhez. 
Parancsoljon! 
 

Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Meghívott Vendégek! 
Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
nevében. Engedjék meg, hogy dr. Varga Péter dandártábornok úrnak az 
üdvözletét is átadjam, de hivatali szolgálati feladatai ellátása miatt ezredes 
úr, mint helyettese képviseli őt a közgyűlési ülésen. Szeretném 
megköszönni azt a segítséget, azt a támogatást mindenkinek, aki itt van 
ebben a teremben, de azoknak is, akik nincsenek itt, társszerveknek, a 
polgárőrség képviselőinek, a közbiztonsági bizottságnak, az 
önkormányzatnak, az összes képviselő hölgynek, úrnak, illetőleg 
mindenkinek, az állampolgároknak is, akik segítették a tavalyi évben a 
munkánkat, hiszen a legfontosabb az, hogy mindig megkapjunk minden 
jelzést ahhoz, hogy tudjunk reagálni, időben reagálni. Mert, ha hozzánk 
nem jut el valami, ahogy képviselő úr is említette, hacsak a facebookon 
jelenik meg, az néha nekünk kevés, bár arra is szoktunk azért reagálni. 
Tehát az is egy fontos táplálkozása a rendőrségi forrásoknak. Nagyon-
nagyon szeretjük viszont, hogyha hozzánk, vagy a 112-n, vagy 
személyesen, vagy levélben eljönnek az információk, hiszen ezeket 
nagyon fontos hasznosítanunk, de nagyon jó a dunaújvárosi térségben, a 
dunaújvárosi illetékességi területen működő körzeti megbízotti szolgálat, 
akik azt gondolom, hogy napi szinten tartják a kapcsolatot a képviselő 
hölgyekkel, urakkal, illetőleg az állampolgárokkal, polgárőrökkel is. 
Úgyhogy továbbra is szeretném kérni ezt a támogatást. Nagyon örülök, 
hogy mindenki az elégedettség hangján szólt a közbiztonsági helyzet 
vonatkozásában, és remélem, hogy az itt élő állampolgárok is ugyanezt 
érzik, hiszen a letett és nyilvános beszámolónk alapján nagyon szép 
számokról tudunk beszámolni. Az adatok alapján a regisztrált 
bűncselekmények száma 2018. évben Dunaújváros területén ezer alá 
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csökkent, még a kilencszázat sem éri el, holott ez a korábbi években volt, 
hogy volt háromezer is Dunaújváros területén. Tehát nem a kapitányság, 
hanem Dunaújváros város területén, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez 
egy nagyon szép eredmény, és ugyan nem szoktunk rangsort állítani, de 
azért néha mégis megnézzük, a megyei jogú városok között mind 
felderítési, mind nyomozáseredményességi mutatókban is, a regisztrált 
bűncselekmények számában is nem magasságban, hanem ott alacsony 
számot tekintve igen előkelő helyeket foglalt el a 2018-as évben is a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. És remélem, ezt a lakók is, mint az 
előbb is említettem, érzik, és még egyszer szeretnék megkérni mindenkit, 
hogyha bármilyen kérése, kérdése, problémája van, nyugodtan, 
bizalommal forduljon akár hozzám, fogadónapokon is, vagy bármikor is, 
tehát én mindenkit szívesen fogadok. A telefonszámom szerintem fent van 
a privát is, illetőleg a központi is a honlapon. Elérhető vagyok, de aki elkéri 
tőlem, annak szívesen megadom. Mindenben tudok segíteni, ha kell, éjjel 
is, tehát én mindig elérhető vagyok, azt szoktam mondani, bár jobban 
szeretek aludni, ez tényszerű. És az utóbbi időben azt is lehet mondani, 
hogy tudok is aludni, mert a közbiztonsági helyzet ezt lehetővé teszi. 
Illetőleg szeretném még kiemelni, hogy az előzőek jelzése alapján, akkor a 
6-os úttal akkor tényleg érdemes ott foglalkozni azon a területen, közös 
munkával akkor a dunaújvárosi baleset megelőzési bizottsággal, ahol 
képviselteti magát több szervezet, akkor ott ezt felvetjük, és a megfelelő 
intézkedéseket akkor a közút kezelője felé megküldjük. A táblák 
vonatkozásában, KRESZ-táblák vonatkozásában én szeretnék egy olyant 
kérni, hogyha van rá mód, hogy a velünk történt egyeztetést követően 
kerüljenek a táblatípusok kiválasztásra, hogy minden rendben legyen, 
hogyha lehet egy ilyen kérésünk. Hiszen a közlekedésrendészeti 
osztályunknak a vezetője is, illetve a kollegák is nagyon-nagyon figyelmet 
fordítanak a közlekedésbiztonságra, mint olyanra Dunaújvárosban, 
illetőleg a területen is. Hiszen nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben, a 
2019. év egyik legfontosabb kihívása a rendőrkapitányság 
vonatkozásában, hogy a súlyos, akár halálos vagy könnyű sérüléses 
balesetek, de csak a koccanásos balesetek számát is csökkentsük. De 
minden esetben azért szeretnénk erre odafigyelni, hogy a 
szabályszegéseket általában nem a rendőr követi el, bocsánat, hogy így 
mondom, hanem a szabályszegők, és ebből következnek a balesetek. De 
ennek megelőzésére kollegáim minden intézkedést meg fognak tenni. 
Tehát erre is szeretném felhívni ezúton a tisztelt állampolgárok figyelmét, 
hogy fokozott ellenőrzések várhatók az ittas járművezetés, a passzív 
biztonsági eszközök, a sebesség, az elsőbbségadás kérdéseinek 
tisztázása érdekében. Tehát továbbra is erre nagy hangsúlyt fektetünk, és 
köszönjük szépen azt a támogatást, amit kaptunk 2018-as évben a 
közgyűléstől, az önkormányzattól, hogy ezekhez az eszközökhöz, 
módszerekhez megfelelő pénzügyi, anyagi forrásokat is kaptunk. Ezek 
mind ilyen jellegű, túlóra jellegű, illetőleg jutalmazás jellegű felhasználás 
keretében történtek. Még egyszer ezt szeretném megköszönni, illetőleg 
képviselő úrnak szeretném csak jelezni, hogy a KRESZ-oktatás elkezdődik 
óvodás korban. Tegnap volt a gimnáziumban a megnyitója a 
rajzpályázatunknak, ahol nyolc óvoda és sajnos most csak egy kisiskolás 
csapat vett részt. Nagyon szép KRESZ-díjakat adtunk át a gyerekeknek. 
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Egészségére! És jövő héten, 24-én pedig az ún. Pindúr Pandúr 
rendezvény lesz az egyetem sportcsarnokában, ahol szintén kb. nyolc 
vagy tíz óvoda, nyolc vagy tíz kisiskolás osztály fog részt venni, nyolc-tíz 
pontos közlekedési vetélkedőn teljesítenek feladatokat, és nagyon szép, 
értékes nyereményekkel tudnak a gyerekek gazdagodni mindamellett, 
hogy próbálják elsajátítani a KRESZ szabályainak betartását és a helyes 
közlekedést. Görkorcsolyára, gördeszkára még nem gondoltunk, de lehet, 
hogy egyik pontra akkor bevesszük, ha nem idén, de jövő évben 
mindenképp, hiszen jövő évben tervezzük azt, hogy az idáig, az elmúlt 
három évben keletkezett rajzpályázati anyagok mindegyikét kiállítjuk a 
gimnáziumnak az aulájában, és akkor ott akár egy nagyobb rendezvényt is 
tarthatunk e vonatkozásában. És ahogy képviselő úr is mondta, hogy a 
KRESZ-park elkészültét követően, ami szintén egy hosszú távú 
előkészületet vett igénybe, nagyon örülünk neki, hogy megvalósulhatott, 
hiszen az egy régi álma volt a kollegáinknak, illetőleg a képviselő 
hölgyeknek, uraknak, és a tavalyi év folyamán ez elkészült, úgyhogy ott is 
különböző vetélkedők, oktatási tevékenység fogja majd azt a 
tevékenységet felölelni. Belefogtunk egy pályázatba az önkormányzattal 
közösen, ami szintén ezt a célcsoportot fogja négy éven keresztül 
megszólítani bűn- és baleset megelőzési téren. Köszönöm szépen. Ha 
esetleg valamit kihagytam, vagy kérdés van, akkor tudok rá válaszolni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kimerítő volt, alezredes úr. Nagyon köszönjük! Annyira, hogy ezek után 
csodálkoznak, hogy éjjel szeret aludni? Na, ezért van, hogy a 
polgármester hajnalban hívogatja alezredes urat, merthogy elérhető 
egyébként. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Rendőr Urak! A 
fokozatokkal, rendfokozatokkal mindig tévhitbe vagyok, habár voltam 
katona valamikor réges-régen. Köszönöm az önök munkáját, és az elmúlt 
időszakban kiemelném a Technikum városrészben lévő körzeti 
megbízottunk, Király Balázs főtörzsőrmester, ha minden igaz, munkáját. 
Sokszor beszélgettem vele. Akkor jó, ha önöknek nincs munkája, 
nyilvánvaló, és akkor vagyunk mi is nyugodtabbak. Én azért két említést 
tennék, és ebben kérném önöktől a segítséget. De ebbe belevonnám a 
városüzemeltetési osztály kollegáit is. A Technikum városrészben a 
parkolási problémák óriási gondot szülnek folyamatosan, van ilyen 
területünk, olyan területünk, én arra kérem önöket, hogy segítsenek abban 
nekem, illetve a városüzemeltetési osztálynak, közösen találjunk ki olyan 
lehetőséget, hogy bizonyos utcaszakaszokat hogy lehet egyirányúsítani, 
pont azért, hogy a parkolás egy kicsit több létszámú, vagy több 
parkolóhely keletkezhessen. Én úgy gondolom, hogy a rendőrség 
bevonásával ezt tudnánk úgymond, ezzel tudnánk megoldást találni erre. 
Illetve arra kérem önöket, hogyha van lehetőség rá, ugye és erejük teljéből 
ez kitelik, a polgárőrséggel karöltve segítsenek nekünk, hisz az itt lévő 
kollegák nem minden esetben alkalmasak arra, hogy járják a szelektív 
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szigeteket, és az egyéb lerakásokat. Ugye beszéltünk már erről az elején, 
hogy esetleg egy ilyen feltérképezés alapján segítsenek, és ha lehet, 
akkor büntessék azokat, akik illegálisan rakják le a hulladékot. Köszönöm 
szépen. Illetve egy kiegészítő. Ugye megköszöntük a rendőrség munkáját 
és az itt lévő állománynak, a körzeti megbízottaknak a munkáját. Én 
ezúton szeretném kérni önt, hogy tárgyi eszközben mérjék föl azt, hogy 
hogy állnak a körzeti megbízottak. Értek ez alatt fénymásolót, laptopot, 
egyéb eszközt, mert ugyanis bizonyos helyzetekben egy kicsit 
elmaradottabb, vagy problémásabb a történet. Nem leszólva a 
rendőrséget, hogy bármi történhet. Ezúton szeretném önnek elmondani, 
hogy vállalom a körzeti megbízott, Király Balázs élvezni fogja az én 
felajánlásomat, ugyanis, hogyha megszületik ez, nem tudom, mikor lesz 
legközelebb közgyűlés, de polgármester úr el fogja mondani, a tárgyi 
eszköz beszerzés… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Május 2-án. 
 

Iván László képviselő: 
 
Köszönöm. A tárgyi eszköz beszerzésébe nagyon szívesen önálló 
képviselőként is beszállok, és adok hozzá pénzt. Úgyhogy kérem önt, 
kapitány úr, hogy nézzék meg ezeket az eszközöket, és amennyiben van 
rá lehetőség, szerezzük be. És amennyiben kell hozzá forrás, én ígérem, 
hogy az én körzeti megbízottamat, szerintem a többi képviselő-társam is 
bele fog ebbe szállni, és a saját körzetében a körzeti megbízott munkáját 
segítve az eszközök megvásárlásához adjunk pénzt, saját képviselői 
felajánlásból. Én ezt most megteszem, és várom öntől a választ, illetve azt 
a lehetőséget, hogy hogy tudnánk ezt megoldani. Ez mind az ott élők 
közbiztonságát és mind a mi munkánkat segíti, és önöknek én úgy 
gondolom, hogy azáltal, hogy ajánlunk föl erre összeget saját zsebből, 
saját pénzünkből, az önök költségvetését nem fogja annyira terhelni, 
úgyhogy remélem, hogy megoldások születnek. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon fontos, amit mondott a képviselő úr, mert részemről nem került 
szóba ugye a körzeti megbízottak rendszere, amely egyébként nagyon 
hatékonyan működik a városban. Szembe a képviselőkkel, akik ugye 
napiasan kint élnek a választókerületekben, Tóth Kálmán képviselő úrtól 
Gombos alpolgármester úrig, ismerik a körzeti megbízottakat, én 
személyesen ugye nyilván nem, viszont egy körzeti megbízottat, 
mégpedig az újtelepi körzeti megbízottat pozitív értelemben külön ki kell 
emelnem, nagyon sok városrészi rendezvényen találkoztam már, így 
legutóbb a Mikulás rendezvényükön az újtelepi körzeti megbízottal, aki 
teljesen az ott élő polgárokat ismerve ugye zömében családi házas 
övezetről beszélünk, napi kommunikációval látja el nagyszerűen ezt a 
munkát. Elnök úré a szó. Tóth Kálmán elnök úr! 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én is 
szeretném megköszönni a munkát, de szeretnék egy nagyon fontos dolgot 
kiemelni ebből, a polgárőrséggel a kapcsolatot. Az a kapcsolat, amelyet 
önök kiépítettek a polgárőreinkkel, akik a mi területünkön, a 9-es 
választókörzetben meg a többi területen is, ez példamutató dolog. Abban 
szeretném kérni az önök segítségét, mert sokkal többet járnak a városban, 
a polgárőröknél egy nagy probléma jelentkezik, hogy egyre kevesebb 
polgárőrünk van, mert ez egy önkéntes, vállalt feladat, amit lehet. Ha 
tudnának abban segíteni, hogy még több polgárőrünk legyen. Nem akarok 
senkit leépíteni a rendőrségnél, csak hogyha esetleg ebben tudnának 
segíteni, mert nagyon fontos szerepet játszanak. És ha már szóba került a 
9-es választókörzetben a körzeti megbízott, nálunk váltás volt közben, de 
azt gondolom, hogy töretlenül támogatja a körzet munkáját, és azt 
gondolom, itt a Szabó úrnak szeretném válaszolni, hogy 27-e, az Újtelepi 
Pikniken kerékpáros verseny, vetélkedő lesz, ki lesz települve a 
rendőrség. Tehát pontosan ezeket a dolgokat szeretném még. Tehát én is 
szeretném megköszönni a munkát. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő Asszony! Parancsoljon! 
 

Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak az előzőekhez 
szeretnék hozzászólni, hogy a körzeti megbízottaknak ugye az 
eszközbeszerzését én már tavaly indítványoztam jegyző asszonynál. 
Jelenleg folynak a beszerzések, és ismételten egy újabb kérelmet kell 
írnom, mert nem mondom, melyik osztály megint elvesztette a laptop 
igényléseket. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! A napirend vitáját lezárom, és még 
egyúttal meg kell, hogy köszönjem a rendvédelmi állomány azon 
munkatársainak a plusz munkáját, amit egyébként örömmel és becsülettel 
támogat önkormányzatunk, akik a magyar déli határvédelem 
munkálataiban belügyminiszter úr irányításával részt vesznek, és ez ugye 
plusz munkát jelent az itthon maradott állománytagok részére, számára.  
 
Aki a beszámolót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
201/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 
Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2018. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés a kapitányság vezetőjének beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta, gratulálunk, és  a „Szolgálunk és védünk!” mottó jegyében 
további eredményes és szép napot kívánok önöknek! Az ülés vezetését 
átadom alpolgármester úrnak. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:31 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 
 
4.  Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

4. napirenddel folytatjuk, javaslat Dunaújváros településszerkezeti 
tervének módosítására. 
 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom, kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
202/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 299/2016. (V.19.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy  
 
A) az eredeti 1.b melléklet Védelmi és korlátozási tervlap helyébe a jelen 

határozat 1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes 
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön. 

 
B) a 6. fejezetben a Rendezett partszakaszok állagmegóvása alcím helyébe az 

alábbi szöveg kerüljön: 
 
„Rendezett partszakaszok állagmegóvása 
– A városi, illetve vasműi rendezett partszakasz felülvizsgálata, állagmegóvása, 

felújítása, a város területén levő további lösz magaspartok rendezése. 
– Az Alsófoki patak és a Római, valamint a Technikum városrész közötti 

meredek domboldalakra vonatkozó geotechnikai feltárás, szakvélemény 
összeállítása, állékonysági vizsgálatok elvégzése alapján azok rendezése. 

– Az Alsófoki patak és a Béke városrész közötti domboldalra vonatkozóan az 
előzővel azonos munkálatok. 

– Az eddig elkészült geotechnikai szakvéleményeket kiegészítve a szükséges 
feltárásokkal állékonysági vizsgálatok készítése a Pentelei Molnár János és a 
Rosti Pál utcák térségére és azok értékelése, javaslattétel az esetlegesen 
szükséges műszaki beavatkozásokra, korlátozásokra, a stabilitás biztosítása 
érdekében. 

– Az Öreghegy térségében fúrások, állékonysági vizsgálatok végzése, 
geotechnikai szakvélemények összeállítása az egyes megvalósuló 
létesítményekre.” 

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

          a vagyonkezelési osztály vezetője 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2026. május 19. 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédeli és turisztikai bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
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5. napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról önkormányzati rendeletének 
módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom, kérem, 
szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Pintér Attila) – megalkotta a 15/2019. (IV.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival 

kapcsolatos döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi 
úttól délre eső területek) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

5. napirend, javaslat Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati… Ja, bocsánat! 6-os, 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 
napirend. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. I. és II. van.  
 
Kérem, szavazzunk! I. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
203/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 
beérkezett vélemények elfogadásáról (kiemelt beruházások és környékük) 

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

figyelembe veszi a kiemelt beruházások és környékük településrendezési 
eszközök módosításával kapcsolatos a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 41. §-a szerinti 
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véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 

 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 

 
1.  Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2.  Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörben eljáró Székesfehérvári Járási Hivatal 
3.  Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró  

Székesfehérvári Járási Hivatala 
4.  Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
5.  Fejér Megyei Kormányhivatal, közlekedési hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
6.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
7.  Az ingatlanügyi hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 
8.  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
9.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
10.  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
11.  Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály 
12.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
 ITM Vasúti Hatósági Főosztály 

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

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

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
1-2. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek módosítását a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint 
terjessze a közgyűlés elé 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
              egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
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Gombos István alpolgármester: 
 

II. 
 

Gombos István alpolgármester 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, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

204/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 

készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 
(kiemelt beruházások és környékük) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

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

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

városi főépítész közreműködésével az 13. pont alatti döntésről és indokairól 
tájékoztassa a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a 
nyilvánosságot. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 31. 
 

7. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon 
(Hamburger Hungária Kft.-től délre eső terület) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 

                    Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási 
 vezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
7. napirend, javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindítására. 
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Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

205/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 

a 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanokon 
(Hamburger Hungária Kft.-től délre eső terület) 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy 

Dunaújváros 0174, 0172/19, 0173/1 és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanjai belterületbe 
kerüljenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 

településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 0174, 0172/19, és a 
0173/2 hrsz-ú ingatlanok ipari területre, Gip építési övezetbe kerüljenek.  

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

gondoskodjon a Dunaújváros településrendezési eszközeinek 1. és 2. pontban 
foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. június 30. 

              - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

helyi építési szabályzat és a településrendezési eszközök 1. és 2. pont szerinti 
módosításának költségeinek fedezetére szerződést kössön - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
költségviselővel és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 30. 
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8. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos 
településrendezési eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel 
kapcsolatos döntés átruházására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendet levettük. A következő napirend, javaslat 
településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosítása tárgyában. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

206/2019. (IV.18.) határozata 
a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 

módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelmi rendelet 
módosítással kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása során 
beérkezett vélemények elfogadásával vagy el nem fogadásával kapcsolatos 
döntést átruházza a polgármesterre. 

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

közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés 
tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntéséről. 

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

beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntését az állami főépítész részére 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. május 31. 
 

9. Javaslat Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének 
véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Baracs településfejlesztési koncepció 
tervezetének véleményezésére. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

207/2019. (IV.18.) határozata 
Baracs településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Baracs településfejlesztési 

koncepciójának egyeztetési anyagát támogatja és az egyeztetési folyamatban 
továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Baracs polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

Határidő: 2019. április 30. 
 

10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-
TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására és a 2019. évi keretösszeg megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. részére a 
Modern Városok Program - TOP közfeladat ellátási szerződés alapján 
átadott 2018. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyására. Szabó 
Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
továbbra is azon az állásponton vagyok, amit minden ilyen előterjesztés 
kapcsán el fogok mondani, hogy azt gondolom, hogy a városlakóknak 
tartozunk annyival, hogy minden állami, európai uniós forrás 
felhasználásáról forintra, fillére a lehető legalaposabban, a lehető 
legmegismerhetőbben és a lehető legmegnyugtatóbban elszámolunk. Én 
nem értek a továbbiakban sem egyet azzal, hogy egy alapvetően 
irodaházat működtető céghez kerülnek ezek a források, és így nyilván az 
elszámolás is és az ott keletkezett számlák megismerhetősége is más, 
mint hogyha ez egy erősebb önkormányzati befolyás alatt lenne. Úgyhogy 
én továbbra is azt kérem, és azt tudom javasolni, hogy az önkormányzat 
keressen olyan elszámolási módon, amelyben lehetséges az, hogy 
minden számlát, szerződést, teljesítési igazolást a honlapján a városlakók 
megnyugtatásának érdekében nyilvánosságra hoz. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Mivel én bizottsági 
tag vagyok az irodaháznak a munkájában, és szerintem tájékoztatni önt, 
Szabó Zsolt képviselő-társam, hogy tizennégyszer ellenőrizték ezt a kft.-t 
különböző beadványok alapján, és semmilyen jogellenes dolgot nem 
találtak. Inkább meg lehetne köszönni, hogy ezt a munkával ezt a munkát 
elvégzik. Tudom, teljesen igaza van. Ezt meg lehetne úgy is csinálni, az 
önkormányzat fölvenne mondjuk tíz-tizenkét ilyen személyt, aki csak a 
pályázatokkal foglalkozna, de azt gondolom, hogy a város fejlődésével és 
a pályázatoknak a sokszínűségével, és amit megismerhettünk tegnap a 
felügyelőbizottságnál, elég komoly létszám gondok is voltak, és én úgy 
gondolom, hogy ami munkát elvégeznek ezek az emberek és hölgyek, azt 
gondolom, le a kalappal előttük. És ahányszor ezt a céget följelentették, és 
ahányszor levizsgálták, és senki nem talált semmit, azt gondolom, el kell 
gondolkodni azon, hogy mit is nem lehet látni. Minden dokumentumot, 
minden számlát, minden teljesítési igazolást megkap az, aki erre jogosult, 
és láss csodát, nem büntették meg őket! Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Hát, köszönöm az ügyrendi, jogi bizottság elnökének ezen hozzászólását 
különös tekintettel arra, hogy tulajdonképpen ellenzéki oldalról érkezik egy 
olyan védelem, amit egyébként jól ismer. Tehát ilyen szempontból 
számomra, de szerintem mindannyiunk számára megnyugtató. 
Hozzászólás további hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
208/2019. (IV.18.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés 

elszámolásának jóváhagyásáról és a 2019. évi keretösszeg megállapításáról 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, 2017. szeptember 12-én, 2017. 
november 21-én, 2018. május 9-én, illetve 2018. december 4-én módosított, a 
Modern Városok Programhoz, illetve a Területfejlesztési Operatív Programhoz 
kapcsolódó közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása 
ellentételezésére átadott pénzösszegről történő, 2018. évre vonatkozó 
elszámolását. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása 2019. évi 
ellentételezésére 48.000.000,- Ft keretösszeget határoz meg a 2019. évi 
munkaterv alapján, valamint ennek értelmében hozzájárul a szerződés 6. 
pontjának módosításához a határozat mellékletét képező szerződés szerint, a 
2018. évi elszámolásban meghatározott 42.983.575,- Ft (37.963.703,- Ft 
kompenzációs egyenleg + 5.019.872,- Ft bevétel) túlkompenzációs egyenleg 
figyelembe vételével. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező közfeladat 
ellátási szerződés VI. módosítását írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2019. május 6. 
 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

meghatározott keretösszegre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetése 5. melléklet 23.5. Modern Városok Program/ 5. Egyéb 
kiadások során bruttó 48.000.000,- Ft-ot biztosít. Az előirányzat összege 
120.000.000,- Ft, így az ellentételezési igénnyel nem érintett, fennmaradó 
bruttó 72.000.000,- Ft átvezethető Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése 5. melléklet 5.b. melléklet 24. 
Felhalmozási tartalékok/24.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék 
sorra. 

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

határozat 2. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
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nyilvántartásba vételével, valamint a tartalék sorra történő átvezetéssel 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
                - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2019. május 17. 
 
11. Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz 

elvezetése” projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) 
elkészítésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés 
megszüntetésére és az 554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül 
helyezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a TOP „Táborállás csapadékvíz 
elvezetése” projekt kapcsán a projekt előkészítő – kérem, képviselő urak! 
Köszönöm. – a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozási 
szerződés megszüntetésére, határozat hatályon kívül helyezésére. A 
napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

209/2019. (IV.18.) határozata 
a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” projekt 
kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés megszüntetéséről és 
az 554/2018. (X.18.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „TOP-6.3.3-16 „Városi 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című projekt megvalósításához 
szükséges projekt előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosításáról” 
szóló 554/2018. (X.18.) határozatát hatályon kívül helyezi. 



53 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázati 
konstrukcióra benyújtott TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” projekt kapcsán a projekt előkészítő tanulmány (PET) 
elkészítése tárgyban a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. december 11-én 
kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzájárul, s egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező megszüntető megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megszüntetésére: 2018. május 6. 
                - a határozat közlésére: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervének elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Római városrészben parkolók egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervének előkészítésére. Cserni Béla képviselő 
úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye a 
tavalyi évben elvégeztük a körzetnek, teljes városrésznek a bejárást ugye 
Szabó Imre főépítész úrral, Tímár Gábor tervezővel, Debreczeni 
Tamással, a hivatal dolgozójával, és hát igen sok munkaórát töltöttünk 
avval, hogy megnézzük, hogy ezen az igen sűrűn beépített városrészben 
hol lehet parkolószámot bővíteni, hiszen a gépjárművek száma oly 
mértékben megszaporodott, hogy szinte lehetetlen a délutáni órákban 
szabad helyet találni. Hát, összesen huszonhat helyszínen 365 
parkolóhely kialakítására tudtak ugye a tervezők a végén javaslatot tenni. 
Most az előttünk fekvő döntésben ugye a város által kért árajánlat alapján 
tizenkettő árajánlat érkezett be, ebből most hat terv, kiviteli terv 
elkészítésére teszünk javaslatot. Én sajnálom, hogy ez a másik hat 
árajánlattal befutott parkolóhely, mint olyan nem került bele a mai 
anyagba. Ugye tudjuk azt, hogy ez a hat hely is tízmillió forintos tervezési 
költséget takar, de tudjuk azt, hogy ezeknek a terveknek az elkészülte 
hozzávetőleg fél évet vesz igénybe, és csak a tervek elkészülte és 
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jogerőssé válása után lehet megkezdeni a kivitelezést, úgyhogy még 
mindig a lakosságnak a kérelmét kell kérnem ebben az ügyben. De most 
legalább ez a hat parkolórész, ahol a tervek elkészülnek, ezek azt a fő 
problémás gócpontot fogják segíteni, amelyik a Gárdonyi iskola és az ún. 
volt Taberna könyvesbolti szakaszig terjedő ívet jelenti. Ez itt összesen 87 
parkoló, új parkolóhelyet fog jelenteni. Úgyhogy bízom benne, hogy ebben 
a tényleg legnehezebb, parkolási szempontból legbonyolultabb részen ez 
nagyon sokat tud segíteni. És bízom benne, hogy a tervek mielőbb 
elkészülnek. Ugye november a határidő, amíg el kell, hogy készüljenek. 
Hogyha esetleg előbb megvannak, még talán az is elfordulhat, hogy az 
idén a fizikai kivitelezése is meg tud történni a parkolóknak, hiszen ebben 
a részben ez igen fontos és sietős is volna. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Képviselő úr jól mondta, tehát a tervezés külön költséget 
jelent, és ez nem azt jelenti, hogy egyébként azonnal nekiállnak a parkolók 
létesítésének. Ugyanakkor jelentem, nem csak a Római városrészre 
érvényes, sajnos a város egész területére, hiszen a tíz választókerületben 
nagyon sok helyen szükség van parkolók bővítésére, de el kell, mondjam, 
hogy tíz év alatt, amit talán kevesen tudnak, képviselő úr ugyan érintette, 
de némi számadattal alátámasztva, tíz év alatt ötezer autóval lett több 
Dunaújvárosban. A városüzemeltetési osztállyal és rendőrséggel, 
szándékosan nem szólaltam fel akkor, de valószínű, valamilyen megoldást 
kell találni, hisz egyre többen kapnak büntetést, mert vagy járdán, vagy 
parkban parkolnak. Tehát az ideiglenes parkolók kialakítása akár 
murvázott felülettel is némi lehetőséget jelent. Tehát ebben én azt 
gondolom, hogy érdemes a továbbiakban elgondolkodni. További 
hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
210/2019. (IV.18.) határozata 

a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervének elkészítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújvárosban, a Római városrészben parkolók (a Római városrészről készült 
tanulmányterv P3, P4, P6, P7, P22, P26, parkolója) egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervét bruttó 9.938.703,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 9.938.703,- Ft összegben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a melléklet 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.16. 
„Római városrészbe parkolók tervezése” során biztosítja. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. 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. május 4. 

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

 
13. Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület kialakításának 
tervének előkészítésére. Hasonló a helyzet.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

211/2019. (IV.18.) határozata 
a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 

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

kertben kialakítható új parkolóhelyek közterület alakítási tervét bruttó 
1.111.250,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

Liszt Ferenc kertben kialakítható új parkolóhelyek közterület alakítási tervének 
elkészítése feladatra a fedezetet bruttó 1.111.250,-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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. 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. május 6. 

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

 
14. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Szintén parkoló. Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére. Lassingleitner Fruzsina 
képviselő asszonyé a szó! 
 

Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A körzetemben történő új 
parkolóhelyek kialakításához szeretnék néhány szót szólni. Egyrészt 
először szeretném megköszönni a városüzemeltetésnek és a DVG-nek a 
munkájukat és a hatékony együttműködésüket, hogy időben elkészültek a 
tervek, hiszen tudjuk, hogy egyre több problémák okoz a parkolóhelyek 
hiánya. A mostani napirendi ponthoz szólva, a Vasmű út 53-57. előtti 
részen történő parkolóknak a bővítésével kapcsolatosan annyit szeretnék 
hozzáfűzni, hogy a kivitelezések most fognak megkezdődni a nyár 
folyamán. Az előző napirendhez, a Liszt Ferenc kertben a parkoló 
bővítéssel kapcsolatos tanulmányterv, az elkészült, és ugye további 
közterület alakítási tervre van szükség, amit most a tisztelt közgyűlés el is 
fogadott. Erre azért van szükség, mert nagyvárosias lakóövezethez 
tartozik. Így a jövő évben fog a Liszt Ferenc kertnek a parkoló bővítése 
folytatódni, a kivitelezés. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyrészt 
tényleg örömteli itt a parkoló helyzetnek ez a fajta javuló tendenciája, 
viszont itt az 53-57. előtt ugye néztem a terveket, talán most így lehetne 
lehetőség, ugye már többször szóba került, és tudom, hogy egyszerűen 
nem történt rá megoldás, a zebránál lévő szemétlerakónak a helyzetére. 
Ugye, hogyha jövünk a Petőfi iskolától, ott a gyalogátkelőhelynél rendkívül 
balesetveszélyes, ugyanis teljes egészében betakarja a szeméttároló mind 
a zebrát, mind pedig azt a kis sávot, ahol lehetne látni, és elég komoly 
gondokat okozott. Tehát, hogyha már itt lesz egy ilyen egyrészt tervezés, 
és lesz ott egyfajta felújítás, én azt gondolom, hogy ezt a szeméttárolót is 
egy kicsivel arrébb lehetne rakni. Rendkívül balesetveszélyes helyzetet 
lehet majd ott megakadályozni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonyé a 
szó! 
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Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 
Kedves Képviselő Úr! Hogyha viszont látta a terveztetésemet, amit kértem 
a városüzemeltetésről, erre a problémára is most meg lesz oldva a 
probléma, ugye belátható lesz a járda, hiszen meg fogják hosszabbítani, 
és akadálymentesített okos zebra lesz. Tehát a járdaszakasz is meg lesz 
hosszabbítva, tehát belátható lesz a lakosság számára az átkelés. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
 Köszönöm, képviselő asszony. 
 
Szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
212/2019. (IV.18.) határozata 

a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű út 53-

57. előtt parkolóhelyek kivitelezési munkáit bruttó 17.488.795,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5/b mellékletének „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3.  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 előkészítésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15.  Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási 

munkálatára 
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  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben 
parkoló kialakítás munkálatainak elfogadására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

213/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára 

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

Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkáját bruttó 11.993.227,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkája fedezetét 
bruttó 11.993.227,- 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 felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 

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

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                 - 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. április 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő 

járdaszakaszok burkolat felújítási munkáinak támogatására 
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:  Gebei Bálint, a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető 
 igazgatója  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti 
oldalán elhelyezkedő járdaszakaszon burkolatának felújítási munkálataira. 
Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Annyi kérésem lenne, hogy 
nagyon örültünk annak a munkálatoknak, ami az előző időszakban volt, 
nemcsak járdák, hanem főleg az utaknak a felújítása is, rengeteg kátyú 
szűnt meg. Viszont jól látható, hogy nagyjából egy hónapja zajlottak ezek 
a munkálatok, de már most ezek az egy hónapja elvégzett munkálatok, 
már most hibák vannak benne, újra ott vannak azok a kátyúk. Tehát 
nagyon jó, hogy meg vannak csinálva itt ezek a járdák, viszont figyeljünk 
oda, hogy legyen benne a szerződésben, én nem tudom, hogy hogy 
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lehetne ezt elkerülni, de én azt gondolom, hogy ez csak pusztán 
pénzpazarlás, hogyha végigmegyünk a városon, megcsináljuk gyorsan, és 
egy hónap múlva ugyanazok a kátyúk ugyanott vannak. Köszönöm 
szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Az előterjesztés „A” és „B” változatot tartalmaz.  
 
Én az „A” változatot teszem fel szavazásra. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

214/2019. (IV.18.) határozata 
az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok 

burkolat felújítási munkáinak támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa Lakásfenntartó 
Szövetkezet (székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 6., 
képviseli: Gebei Bálint ügyvezető igazgató) részére bruttó 6.000.000,- Ft 
egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújváros, Október 23. tér 
10-13. épülettömb keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat felújítási 
munkáinak elvégzésére. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5/b mellékletének „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezettel az 1. pontban jóváhagyott 
céltámogatási szerződést írja alá, valamint intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 10. 
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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 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 Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák 
kihelyezési 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  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák 
kihelyezési munkálataira. Ez a 18. napirend. Iván László képviselő úré a 
szó! Hallgatjuk. 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az elkövetkezendő 
napirendbe a járdafelújítás és az útbaigazító táblák kihelyezéséről 
szavazunk. Én arra kérném a városüzemeltetési osztályt, hogy ugye a 
Kallós Dezső utcában végre visszakerül a magasságkorlátozó, és 
szeretném önöket arra kérni, hogy ezt jól táblázzuk ki. Tehát ne csak a 
magasságkorlátozó tábla ne csak a kanyar előtt szerepeljen x méterrel, 
hanem jól látható szakaszokon a Dózsa György útra, a Kenyérgyári útra 
és bizonyos olyan bevezető pontokra is tegyünk ki táblákat, és jelezzük, 
hogy itt igenis magasságkorlátozás zajlik. Ugyanis az a probléma, azt 
hiszem, negyedszerre rakjuk már vissza ezt a magasságkorlátozót, lassan 
egy tank nem fog tudni átmenni alatta, mert már olyan szerkezetet találunk 
ki, hogy valami hihetetlen. Nem beszélve arról, hogy az összeghatár is, 
ami egyszer két-háromszázezer forintos költséget rúgott, most már milliós 
nagyságban helyezzük ki újra. Tehát minimális odafigyeléssel, pici 
megoldásokkal talán el lehetne ezeket kerülni. Illetve üdvözlöm a 
közlekedők körében Barta Endre képviselő-társamat. Múltkor benéztem az 
autóját, mert majdnem azt hittem, hogy az enyém jön velem szembe, de 
aztán nem, mert ugyanaz a rendszáma, mint az enyémnek. Ugye eddig 
mindig azt láttam, hogy rohangál telefonnal a kezében gyalogosan, most 
már azt látom, hogy rohangál autóval, nem telefonálva, igen, ezt azért 
hozzáteszem. Úgyhogy örülök minden ilyen hozzászólásának, most már 
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gépjárművel is közlekedik, úgyhogy tessék figyelni, mert Barta Endre kint 
van az utcán, és csinálja a dolgát! Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő urak! Szabad kérnem önöket, magánbeszélgetéseiket kint 
rendezzék el! Az útbaigazító táblákkal kapcsolatban én magam is többször 
fölvetettem azt a kérdést, miszerint a városban valóban nagyon nehéz 
eligazodni. Új utcanevek vannak. Nyilván a rendeletek alapján tudjuk, 
hogy a régi utcaneveket meghatározott ideig kint kell hagyni. De azt 
gondolom, hogy az a terv és ezt a városüzemeltetési osztály 
osztályvezetőjének mondom, hogy tulajdonképpen a fő közlekedési 
útvonalakról lekanyarodó utcákat jelölni kellene, mert nagyon nagy a 
tájékozatlanság nemcsak a vidékiek vagy a városba érkezők számára, 
hanem akár a dunaújvárosiak számára is. Tehát erre azért a közeljövőben 
valamilyen megoldást kell találni. Lőrinczi Konrád képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak szeretnék 
ráerősíteni alpolgármester úr felvetésére, én is ugyanebben a témában 
szólalnék fel. Kérek egy kis figyelmet. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Kérek egy kis türelmet! Ki kell akkor menni, ha halaszthatatlan ügyük van. 
Köszönöm. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Tehát ugyanebben a témában szeretnék hozzászólni, ugyanabban, mint 
alpolgármester úr. Régi álmom az, hogy hasonlóképpen, ahogyan más 
településeken is láttam, kiváló és nagyon elegáns, mutatós útbaigazító 
táblákat, hasonlóképpen én is szeretném azt elérni, hogy Dunaújvárosban 
a főútvonalakról a letérő, tehát az útvonalak, a mellékútvonalak irányába 
útbaigazító táblákat helyezzünk el. Tudom azt, hogy nyilván ez nem kevés 
kiadással jár, főleg, hogyha teljes körű munkát akarunk végezni, de azt 
gondolom, hogy a tervezést el kell indítani, és amint az anyagi 
lehetőségek megengedik, ezt a munkát folyamatosan végezni, és bővíteni 
ezeket az útbaigazító táblákat. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. 
 
Szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

215/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák 

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

területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési munkáit (Balogh Á. u. 
2–6. szám mögötti kijárt felület zúzottkövezése, Balogh Á. u. 28–24. számmal 
szembeni aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Dunaújváros 
közigazgatási területén „Bartók Kamaraszínház” feliratú útbaigazító táblák 
kihelyezése, Építők útja 4-10. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Köztársaság u. 12–8. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Martinovics I. u. 27–35. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal) bruttó 37.537.105,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Balogh Á. u. 2–6. szám mögötti kijárt felület zúzottkövezése fedezetét bruttó 
6.200.615,- 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 

Balogh Á. u. 28–24. számmal szembeni aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal fedezetét bruttó 4.822.552,- 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. 

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

Dunaújváros közigazgatási területén „Bartók Kamaraszínház” feliratú 
útbaigazító táblák kihelyezése fedezetét bruttó 1.719.039,- 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 „1. 
Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő „1.1. Bartók Kamaraszínház 
útbaigazító tábláinak kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Építők útja 4-10. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 4.606.150,- 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) 5.b. mellékletében „24.2. Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Köztársaság u. 12–8. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 13.443.976,- 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 

Martinovics I. u. 27–35. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 6.744.773,- 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. Városfejlesztés- és rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.5. Buszöblök felújítása” szakfeladat soráról átcsoportosítással 
biztosítja. 

 
8.  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. április 30. 

 
9.  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. április 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18.  Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-
átkelőhelyek tervezésére. Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az 5. 
választókerületben is szerepel egy új járdának, illetve gyalogos-
átkelőhelynek a tervezése. Azért is kértem szót, ugyanis ott, azon a 
területen történt a közelmúltban egy tragikus baleset. Én úgy gondolom, 
hogy hiába vannak kitéve forgalomlassító táblák, azok nem lassítják a 
forgalmat, mert sajnos figyelmen kívül hagyják, és azt gondolom, hogy 
ezek az új gyalogátkelőhelyek is bírnak egy forgalomlassító szereppel. És 
ezúton szeretném megköszönni, igaz, ő ehhez nem járult hozzá, de én 
azért kimondom a nevét, Borsmidt úrnak, aki közel ezer aláírást gyűjtött 
össze ennek a célnak az érdekében, hogy itt gyalogos-átkelőhely 
létesüljön. És innen is üzenem, hogy még egyszer köszönöm neki, 
köszönöm az ott lakóknak és a város több pontján élő lakóknak is, akik 
aláírták ezt a kezdeményezést, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan erő, 
hogy mihamarabb és minél gyorsabban el fog készülni ott a gyalogos-
átkelőhely. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. 
 
További hozzászólás hiányában szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

216/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezéséről 

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

területén tervezett új gyalogos-átkelőhelyek terveit (Martinovics utca 18. előtt, 
az Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. között és a Latinovits és Köztársaság 
út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely) és az engedélyezési eljárások 
lefolytatását bruttó 3.079.750,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott  
Martinovics utca 18. előtt gyalogos-átkelőhely egyesített tervének elkészítése 
és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó 825.500,- 
Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 7.a. mellékletének 2/2.6. 
„Gyalogátkelőhelyek tervezése” szakfeladat során biztosítja. 

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

Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. közötti szakaszokon gyalogos-
átkelőhelyek egyesített tervének elkészítése és az engedélyezési eljárások 
lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó 1.111.250,- Ft összegben a Rendelet 
7.a. mellékletének 2/2.6. „Gyalogátkelőhelyek tervezése” szakfeladat során 
biztosítja. 

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

Latinovits utca és Köztársaság út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely 
egyesített tervének elkészítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása 
feladatra a fedezetet bruttó 1.143.000,- Ft összegben a Rendelet 5.b. 
mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” 
szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. 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. május 6. 

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

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.) 
 

19. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési 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 
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Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros VAsmű úton található köztéri 
nyilvános illemhely üzemeltetési munkáira. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. Kérem, szavazzunk! Gazdasági bizottság elnökét 
kérem, hogy van-e arra terv, elképzelés, javaslat, hogy ki üzemelteti, 
milyen összegért üzemeltetjük. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Három jelölt volt, és a 
legkedvezőbbet a DHHF adta.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Összeget illetően? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Összeget illetően, ha jól tudom… 
 

Gombos István alpolgármester: 
Ez a 18.173…. Jó. Köszönöm. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Igen, a DHHF Kft. adta, 18.173.700. És ez bruttó. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, elnök úr. Bocsánat! Hingyi László lépjen ki, legyen kedves! Az 
előbb kapott szót. Oké, köszönöm. Képviselő-társaim! Ezzel a 
kiegészítéssel, aki támogatja, kérem, szavazzon igennel! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
217/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkáira 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 5. számú mellékletét 

képező üzemeltetési szerződést, bruttó 18.173.700,- Ft összegben megköti a 
DHHF Kft.-vel. 
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a DHHF Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott üzemeltetési szerződést írja 
alá. 

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

Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáinak 
fedezetét bruttó 18.173.700,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetése 5. melléklet „Városüzemeltetés, 
dologi kiadások” sorában jóváhagyott összeg biztosítja. 

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

Határidő: 2019. április 23. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban foglalt kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 

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

     Határidő:  2019. április 23. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, felújítására 
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  

 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, 
felújítására. A napirendet hozzászólás hiányában lezárom. 
 
Aki támogatja, jelezze! 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:56 órakor Gombos 
István alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
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Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Lőrinczi Konrád), nem szavazott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 
fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
218/2019. (IV.18.) határozata  

a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének 
korszerűsítésére, felújítására 

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

5.869.859,- Ft összegű árajánlatát a DMJV Önkormányzat gyepmesteri 
telepének korszerűsítésére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel írja alá. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. április 26. 

                        - a szerződés aláírására: 2019. április 30. 
 
2.  A gyepmesteri telep korszerűsítéshez szükséges bruttó 5.869.859,- Ft 

vállalkozási díjat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019 (II.15.) 
önkormányzati rendelet 7.b. melléklet 2. „Városfejlesztés és rendezés” alcím 
alatt létrehozott 1.2 „Gyepmesteri telep felújítása soron bruttó 4.000.000,- Ft 
rendelkezésre áll, a fennmaradó bruttó 1.869.859,- Ft összeget a 7.a. melléklet 
Városüzemeltetési feladatok alcím alatt 2.3 „Játszótéri eszközök cseréje” 
elnevezésű sorról átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  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 teendőeket 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 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Huszonharmadik napirendi pont tárgyalására, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítási, üdvözlöm vezérigazgató-helyettes urat. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

219/2019. (IV.18.) határozata 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáiról 

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

önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáit bruttó 44.568.840,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) „5.b. Intézményi tartalékok” során rendelkezésre álló 
összeg biztosítja, a rendelet 7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 
„Pentele Klubház felújítása” elnevezésű új sorra  (34.936.368,- Ft), Szabadság 
út 30. alatti klubhelyiség felújítása elnevezésű új sorra (2.005.792,- Ft), Jókai u. 
19. alatti ingatlan felújítása elnevezésű új sorra (718.321,- Ft) és az „Óvoda 
felújítása” elnevezésű sorra (6.908.359,- Ft) történő átcsoportosítás útján. 

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

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

     
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:  2019. május 15. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontbanszereplő 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. május 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
22. Javaslat az ELENA projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2. sz. 

módosításának elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk, ELENA projekt szerződésmódosítás. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

220/2019. (IV.18.) határozata 
az ELENA  projektben megkötött Konzorciumi szerződés 

2. sz. módosításának elfogadásáról  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az 
ELENA pályázat megvalósítására a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi 
megállapodás 2.sz. módosítását, valamint a határozati javaslat mellékletének 
tartalmát és felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás 2.sz. 
módosításának aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozatban való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. április 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 

km szakaszának medertisztítási munkálataira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

221/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak medrének 0+027-0+502 km 
szakaszának medertisztítási  munkálatait, bruttó 1.671.405,- Ft összegben. 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 6/2019. 
(II.15.) szóló rendelet 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi 
kiadások feladatsoron biztosított. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Felső-foki patak medrének 0+027-0+502 km szakaszának medertisztítási 
munkálataira irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 10. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

24. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás 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:  Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat elnöke  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Vízi Társulat, önkormányzati hozzájárulás. 
 
Legyenek kedvesek voksolni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

222/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 

vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási 

feladatok egységesés biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét 
képező – megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a Dunaújvárosi 
Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2019. július 01. – 
2020. június 30. tartó időszakra, mely feladathoz 3.973.200,- Ft/év 
hozzájárulást biztosít. 

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

hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 2019. július 01.  – 2020. június 30.  tartó időszakra a megállapodást 
és az üzemeltetési szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                a polgármester 
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             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 10. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5. 
melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat 
során fedezetet biztosít, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költség 
fedezetét a 2020. évi költségvetés tervezése során biztosítsa. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

25. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú 
Város – elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés – vonatkozásában 
az egységes elektronikus közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend ismét Vízi Társulat, ha jól mondom. Elnézést! Nem. 
Csapadékvíz elvezetés. Ugye? Elektronikus közműnyilvántartási rendszer 
elkészítése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
223/2019. (IV.18.) határozata 

a gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - 
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes 

elektronikus közműnyilvántartás rendszer elkészítésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az egységes 

közműnyilvántartásra vonatkozó tervek elkészítésére az alábbi három 
gazdasági szereplőt kéri fel ajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. 
Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u.9. 
Adószám:10477889-2-17 
Cégjegyzékszám: 17 09 001104 
e-mail: info@geodeziakft.hu 
 
b) Név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Óvoda u.2. 
Adószám:11455796-2-07 
Cégjegyzékszám: 07-10-001201 
e-mail: levelek@albageotrade.hu 
   
c) Név: PANNON GEODÉZIA Földmérési és Térképészeti Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cím: 8200 Veszprém, Victor H.u.2. 
Adószám: 11337487-2-19 
Cégjegyzékszám: 19 09 502496  
e-mail: kozpont@vp.pannongeodezia.hu 

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

szolgáltatás megrendelésre, mint kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 5. melléklet 3. 
Vízgazdálkodás és Vízkárelhárítás cím alatti 3. „ Dologi kiadások” soron 
tervezetten  bruttó 16.510.000 forint értékben fedezetet biztosít. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Elnök úr! Tóth Kálmán elnök úr! Azok milyen kiadványok? Bocsánat! Azt 
hittem, hogy már volt valamilyen ezzel kapcsolatos. 

 
26. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására 

(Csillagdomb útépítési egyesített terv) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Kálmán képviselő úr indítványa, a Csillagdomb útépítési egyesített 
terv. Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az előző közgyűlésen 
már elfogadtunk egy tervet a Gőzmalom utcának a tervének az 
elfogadására, és ennek a folytatásáról lenne szó. A Csillagdomb a város 
egyik legfrekventáltabb helye, ahol önkormányzati tulajdonú telek is 
található. Ennek a rendezési tervére szeretnék indítványt beterjeszteni, és 
nem azért, mert azt gondolom, hogy itt a Gőzmalom utca megépítése, ott 
már én nagyon régóta szorgalmaztam, hanem azért, hogy ezt a területet 
rendezzük már valamilyen úton-módon. Ezen a területen se közmű, 
vízelvezetés, se szennyvízelvezetés, csatornázási lehetőség nem áll fönt. 
Ennek a megtervezésére teszek én indítványt, hogy ezt terveztessük meg, 
mert az önkormányzat ha nem tervezteti meg az útszakasznak az egész 
tervét, akkor nem tudja kisajátítani a telkeket. A rendőrséggel szemközti 
részen, egy nagyon nagy területen önkormányzati tulajdonú rész van, és 
én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ahhoz, hogy az 
önkormányzat és a városba tudjunk hozni megfelelő szakembereket, akár 
orvost, akár pedagógust, akár rendőrt, nagyobb minőségi szolgálati 
lakásokat is lehetne ezen a területen építtetni saját célunkra. És ezért 
tennék erre javaslatot, hogy akkor ez a terület is a rendezésnek 
megfelelően induljon el, és tudjon előre lépni a város, a jövőt tudjuk 
építeni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki támogatja a képviselői indítványt, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
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szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – nem fogadta elí és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
224/2019. (IV.18.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
(Csillagdomb útépítési egyesített terv) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Tóth Kálmán képviselő 
indítványát, mely szerint a közgyűlés kérje fel a DVG Zrt.-t Dunaújváros területén az 
ún. Csillagdomb (Baracsi út - Toldi köz - Szent György út - Szilágyi Erzsébet út – 
Gőzmalom utca által határolt terület) útépítési egyesített tervének elkészítésére és a 
kivitelezésre vonatkozó árajánlat elkészítésére és benyújtására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
27. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Pentele 

Baráti Kör támogatás) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő Tóth Kálmán-féle képviselői indítványra. Pentele 
Baráti Kör támogatása. Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Ez a kiadvány arról 
szólna, hogy a Pentelei Baráti Kör szeretné a harmadik kötetét kiadni a 
történetnek. Ez a múltról szól, a jelenben élünk, és a jövőben is 
szeretnénk a történelmet megőrizni. Ehhez a kiadványhoz szeretnénk 
kérni. Az előző két kötet kiadása pályázati úton történt meg, amelyet teljes 
mértékben végre is hajtották. A könyvnek nagy sikere van. Nemcsak a 
városban, hanem vidéken is bemutatták a köteteket. Ehhez szeretnék 
támgoatást kérni. Nem magamnak, hanem a Pentelei Baráti Kör számára. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértek, és a Fidesz-frakció támogatni is fogja a felvetését. Ennél a 
napirendnél tartunk, a Pentele múltját bemutató kiadványnál. 
Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
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Köszönöm a szót. Polgármester úr már megelőzött. Ehhez szeretnék kérni 
a társaimtól, hogy támogassák. Pentele tulajdonképpen már az 1500-as 
évektől itt van. Eköré települt a város, úgy gondolom, hogy megérdemel 
egy ilyen könyvet. Támogassuk! Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértek. Alpolgármester úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én magam 
támogatólag lépek fel, egyetértek a könyv kiadásával. Viszont szeretném 
nemcsak az ön figyelmét felhívni, másokét is arra, hogy rendelkezésre 
állnak pályázati lehetőséget a kultúra területén is, akár egy könyvkiadás 
céljából. Ami annyit jelent, hogy ezt minden további nélkül meg lehetett 
volna, illetve meg lehet pályázni. Tehát nem hiszem, hogy képviselői 
indítványként kell megjelennie egy ilyen igénynek, kérésnek. Tehát a 
jövőben nagy tisztelettel arra kérem, nemcsak önt, másokat is, hogy a 
támogatási pályázati lehetőségek kapcsán lépjenek fel, és írják meg 
kérelmeiket. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Parancsoljon, képviselő úr!  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Higgye el, hogy mindent a Pentele Baráti Kör 
megtett azért, hogy pályázaton. Az első két kötet pályázati úton tudták 
előteremteni, de ez a pályázati lehetőség lezárult ezen a részen, különben 
oda pályáztak volna. Nincs rá lehetőség most. Ezért kérem, hogy úgy 
gondolom, hogy az önkormányzatnak ötszázezer forintja erre a kötet 
kiadására biztos, hogy lesz. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
225/2019. (IV.18.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 
(Pentele Baráti Kör támogatása) 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 500.000,- Ft 
összeggel támogatja a Pentele Baráti Kört a a „Régi dunapentelei történetek” 
III. kötetének kiadásában. 

 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete 5.a. melléklet „Kulturális és 
egyéb civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére biztosítja. 

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

Pentele Baráti Körrel megkötendő támogatási szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő:  a támogatási szerződés aláírására: 2019. június 21. 

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

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

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

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 

28. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 
megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tankerületi kérelem a Mohácsi Lovastábor, mondhatom, hogy már ez ez 
hagyományos program a dunaújvárosi gyerekek támogatásáról van szó 
ezáltal. 
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Az „A” változatot teszem fel szavazásra! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
226/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére 
benyújtott kérelmének elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Tankerületi 

Központ (2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1/C.) részére dunaújvárosi, 
szociális szempontból rászoruló gyermekek táboroztatásának költségeihez 
egyszeri 5.986.523,-, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-
ötszázhuszonhárom forint támogatást nyújt az alábbiak szerint: 

 
                       Táboroztatási költség:       4.935.000,- forint 
                       Útiköltség:             761.238,- forint 

  Pedagógusok megbízási díja:   290.285,- forint 
 
2.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. a melléklete 9. 13. során 
fedezetet biztosít oly módon, hogy 486.623,- azaz négyszáznyolcvanhatezer-
hatszázhuszonhárom forintot a rendelet 5.a melléklet 9.6 (Fejér Megyei 
Diáknapok) soráról átcsoportosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal 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. május 2. 

      - a szerződés aláírására: 2019. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
29. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXX. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Pro Minoritate Alapítvány Bálványosi Nyári Egyetem támogatása. 
 
Az „A” változatról, a négyszázezer forintos támogatásról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
227/2019. (IV.18.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő  
„XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – Tárnok Mária 

kuratóriumi elnök kérésére – a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor költségeihez a 2019. évben egyszeri 400.000 Ft, azaz négyszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részre. 

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5.a mellékletének 9.11 „Pro 
Minoritate Alapítvány – Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvánnyal kötendő kötelezettségvállalást írja alá, és a nyilvántartásba 
vételéről gondoskodjon.  

 
Felelős: - az aláírásért és rögzítésért:  
               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalás előkészítésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. május 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozatnak a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
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Alapítvány részére történő megküldésről gondoskodjon.  
 

Felelős: - a határozat megküldéséért:  
               a polgármester 
             - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. április 30. 
 

30.  Javaslat férőhelyszám bővítésére a Hétszínvirág Bölcsődében 
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 
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben, a Bölcsőde igazgatóhelyettes asszonyát üdvözlöm, 
Csizmadiáné Györök Évát. A Hétszínvirág Bölcsőde férőhely létszám 
bővítés. Igazgatónő szabadságon van, ugye? Tanul. Nagyon dicséretes. 
Hozzájárultunk a tanításához? Támogatja az önkormányzat, ugye? 
Remélem. Nem olyanfajta. Értem. Ingyenes. Na, végre valami. Szepesi 
alpolgármester úr, mondhatnám, a nagy vízen túl van, az Egyesült 
Államokban, értékelné ezt az elhangzott mondatot. Én hívom, csak ugye 
mínusz nyolc óra van, tehát mindig megvan, hogy mikor beszélünk.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

228/2019. (IV.18.) határozata 
a Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emeléséről  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény telephelyeként működő Hétszínvirág Bölcsőde 
férőhelyszámát 32-ről 40-re emeli 2019. szeptember 1. napjától, így a 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény bölcsődei férőhelyszámát 
összesen 384 férőhelyben határozza meg. A feladatellátást a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros intézmény továbbra is 5 tagintézményében 
biztosítja. A tagintézmények férőhely és csoportszámát, valamint az egy 
csoportban gondozott gyermekek számát az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Bölcsőde neve Telephely címe 
Csoportok 
száma (db) 

Férőhely  
(fő) 

1 csoportban 
gondozott 

gyermekek száma 
(fő) 

Zengő-Bongó 
Bölcsőde 

Bolyai u. 2. 6 78 12-14 

Napraforgó Bölcsőde Kossuth L. u. 7/B. 5 66 12-14 

Liszt F. Kerti 
Bölcsőde 

Liszt F. kert 18. 5 66 12-14 

Hétszínvirág 
Bölcsőde 

Barátság u. 1. 4 40 10 

Makk Marci Bölcsőde Március 15. tér 11. 10 134 12-14 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően kezdeményezze a 
Hétszínvirág Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai 
módosítását. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. április 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hétszínvirág Bölcsőde 

férőhelyszámának 1. pontban foglalt emeléséhez – bútorok, eszközök 
vásárlására – a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2019. évi 
finanszírozását megemeli 900.338.- Ft összeggel, melynek fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
5b. melléklet 23.6. Intézményi tartalék sora.  

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

pontban foglalt döntést a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

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

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

határozatot a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatójának 
küldje meg. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
      a polgármester 

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

Határidő: 2019. április 30. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Azt mondta, hogy hívhatom reggel hatkor, mert ott ugye ilyenkor este tíz 
óra van. Én hívnám korábban is, mert ugye hajnalban már indítjuk a 
körsms-hálót az aktivistákkal, de hát azért nem egyformán működünk. 

 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben 

indítandó csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvoda. Nagyon fontos napirend, a törvény szerint kötelező a csoportszám 
meghatározás. Egy I. és egy II. határozati javaslat van előttünk. A 
Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjét, Gyenes Józsefné Évát üdvözlöm 
tisztelettel.  
 
A I.-ről döntünk először! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
229/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben 
indítandó csoportok számának meghatározásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019/2020-as nevelési évben a 

Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményében 58 csoport működését 
finanszírozza, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Kincskereső Tagóvodában 2 
csoport működjön és a tornaszobát az Óvoda visszaállítsa. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő: a határozat végrehajtására: 2019. augusztus 30. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 

  - a határozat közlésében való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

230/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában 2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely  

engedélyezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019/20-s nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2019. szeptember 1. 
napjától, 
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2019. szeptember 1. napjától, 
2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2019. szeptember 1. 
napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019/2020-as nevelési évre a 

fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) 
 

az óvodapedagógus munkakört:             124,5 fő, 
a dajka munkakört:        60 fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:        22,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:      29,5 fő 

 
Mindösszesen:               236,5 fő létszámban állapítja meg. 

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

feladat  végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2019. 
évi költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatások előirányzatát 1.296.790,- forinttal, a járulék előirányzatát 
314.130,- forinttal csökkenti.  
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                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 Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 2. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30. 
 

32.  Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvodatej programban való részvétel. 
 
Aki támogatja a Földművelésügyi Minisztérium rendete alapján a 
részvételünket, a regisztációt, ajánlattételi felhívást, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

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

231/2019. (IV.18.) határozata 

óvodatej programban való részévétel jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) 
FM rendelet alapján az óvodatej programban való részvételt támogatja és a 
program támogatására kiírandó ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában jóváhagyott ajánlattételi felhívásra beérkező pályázatok 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert azok elbírálására, valamint a 
kiválasztott szállító esetében az 1. pontban megjelölt rendelet 3. melléklet 
szerinti szállítási szerződés megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  

     - határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2019. május 10. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

33. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 
javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére  
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke               
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója   
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési javaslat véleményezése. 
Másodszorra is üdvözlöm kancellár asszonyt.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

232/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

alapító okirata módosításának véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításával a jelen határozat 



89 

 

mellékletét képező javaslat szerinti tartalommal. 
  
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. április 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ki fogok öntől kapni, kancellár asszony, de megkérem, hogy egy pár 
mondatban mutatkozzon be, már mi nagyon jól ismerjük egymást, de 
mutatkozzon be a jelen lévő közgyűlési képviselőknek és hivatali 
vezetőknek, hogy hogy is lesz a mai világban a K&H Bank, ez itt nem a 
reklám helye, a K&H Bank kecskeméti fiókvezetőjéből a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum kancellárja.  
 

Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja: 
 
Köszönöm szépen a lehetőséget. Megmondom őszintén, hogy ismét nem 
készültem egy bemutatkozással. Ez már a második alkalom. De azt 
hiszem, hogy talán tudok pár gondolatot mondani a témában. Tehát 
dunaújvárosi születésű vagyok, itt jártam akkor még a Ságváriba általános 
iskolába, a Széchenyibe gimnáziumba, és a Dunaújvárosi Főiskolán 
szereztem az első diplomámat. Közgazdász vagyok. Jelenleg Rácalmáson 
élünk a családommal, és tizenöt éves banki pályafutást hagytam ott 
március elsejével. Március elsején csatlakoztam a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrumhoz, mint kancellár, így a gazdasági ügyekért 
vagyok felelős. És a váltásban leginkább az motivált, hogy közelebb 
kerülhessek a szülővárosomhoz, a családomhoz, mert rengeteget 
ingáztam az elmúlt években, ami rengeteg időt, energiát emésztett fel, 
illetve úgy gondolom, hogy ez kiváló szakmai lehetőség is arra, hogy az 
eddig megszervezett, versenyszférában megszerzett tudomásomat, 
tapasztalatomat egy kicsit más gazdasági területen kamatoztathassam. 
Úgy gondolom, hogy kiváló együttműködés kezd kialakulni a többi 
intézmények vezetőivel, főigazgatónkkal, a minisztérium és az NSZFH 
kollégáival, polgármester úrral is, úgyhogy készen állok arra, hogy a 
tudomásom legjavát beleadjam ebbe a munkába, és minél sikeresebbek 
legyünk a szakképzésben. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez nagyon kerek volt. Kétszer húztam csőbe, úgyhogy harmadik 
alkalommal ön jön. Köszönöm. 
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Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja: 
 
Köszönöm. 
 

34.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

                        Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 
                        Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
 intézményvezetője 
                        Suszter Tamás, rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Kapitányság 
 vezetője  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pont a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

233/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
értékelés, beszámoló elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Önkormányzat 2018. 

évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 
a határozat mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az 
Önkormányzat az SZMSZ-ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal 
SZMSZ-ében, az önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban 
foglaltak szerint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

átfogó értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát a határozat és annak 
melléklete megküldésével. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35.  Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 

                        Kisnémet Dávidné, otthonvezető 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Fészek Gyermekvédő Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló. A 
meghívott vendégeink közül van itt valaki? Osztályvezető asszony! Nincs. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
234/2019. (IV.18.) határozata 

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló  
beszámoló elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő 

Egyesülettel (Érd, Karolina u. 3.) 2018. évben végzett munkájáról szóló szakmai 
beszámolóját megismerte és elfogadja. 

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

határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatójának. 
 

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

Határidő:  a határozat közlésére: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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36. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú 
kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 
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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

„A” és „B” változatot tartalmaz a következő napirend, a nem 
önkormányzati tulajdonú egységekben dolgozó fogorvosok 
eszközvásárlási célú támogatása. „A” és egy „B” változat. Szabó képviselő 
úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én arra 
szeretném kérni a képviselő-társaimat, hogy mindenképpen támogassuk 
ezt az eszközbeszerzést. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél jobb 
körülményeket teremtsünk a dunaújvárosi, Dunaújvárosban dolgozó 
fogorvosok számára. És ezért arra kérem önt is, polgármester úr, és 
minden képviselő-társamat, hogy támogassuk azt, hogy az önkormányzat 
részt vegyen ezeknek az eszközöknek a megvásárlásában. Akkor, amikor 
annyi betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxis van Magyarországon, azt 
gondolom, hogy egyre inkább verseny lesz a jó szakemberekért, és 
nekünk, városvezetőknek biztosítanunk kell azokat a feltételeket, 
amellyekkel a jó szakembereket és a tehetséges fiatal orvosokat 
Dunaújvárosba tudjuk csábítani, és meg tudjuk tartani. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, látja, képviselő úr, márcsak ezért is megszavazzuk. Nem is olyan 
rossz ez a Fideszes városvezetés. Természetes. Muszáj, elnök úr? 
Elhangzott. Köszönjük. 
 
Aki az „A” változatot támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
235/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen 
dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros alapellátásában 
dolgozó hat fogorvos részére – 9. sz. körzet (dr. Andorfalvi Éva), 10. sz. körzet 
(dr. Kosztándi-Molnár Arnold), 12. sz. körzet (dr. Baburin Alexandr), 14. sz. 
körzet (dr. Krizsán Gábor), 16. sz. körzet (dr. Adusz Mária), 17. sz. körzet (dr. 
Lukács Ildikó) – egyszeri 500.000,- Ft, mindösszesen 3.000.000,-Ft 
finanszírozás kiegészítést biztosít a 2017/852 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet előírásainak való megfelelés érdekében. 

 
      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: 2019. június 5. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban részletezett 

3.000.000,- Ft összeg fedezete 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 soron rendelkezésre áll. 

 
      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: 2019. június 5. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

feladat-ellátási szerződést kiegészítő megállapodások aláírására, valamint a 
kötelezettség-vállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

                         - végrehajtásban való közreműködésért: 
                           humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: - a határozat végrehajtására: folyamatos 
      - a szerződéskötésre: 2019. május 30. 
                          - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2019. június 5. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős :  - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 

                - végrehajtásban való közreműködésért: 
                            humán szolgáltatási osztályvezető  

Határidő:   2019. április 30. 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyan mi nem vesszük át a mi frakciónkba képviselő urat, de hamarosan 
annak is eljöhet az ideje. 

 
37.  Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés 3. számú módosítására 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A “Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 
3. módosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
236/2019. (IV.18.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

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

122/2016. (III.17.) határozata alapján a Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvánnyal 2016. március 31-én - Pecsét István gyógykezelésének 
segítése érdekében - megkötött visszatérítendő támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. pont szerinti 

szerződés módosítása kizárólag a 2.000.000,- forint támogatás visszafizetési 
kötelezettségét érinti. A Közgyűlés a támogatás visszafizetésének 
kötelezettségétől eltekint, a támogatási szerződés vissza nem térítendővé 
módosításához hozzájárul.    

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pont szerinti 

szerződésmódosításból fakadó bevételkiesés forrásaként a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5.b mellékletének 
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23.1 „Bevételi kockázati tartalék” sorát határozza meg, egyben utasítja a 
jegyzőt, hogy a jelen rendelkezésben foglaltakat a költségvetési rendelet soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - az előkészítésért:  
                a jegyző 
              - az előkészítésben való közreműködésért:   
                a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetés módosításának időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős 

alpolgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződés” 
3. számú módosítását írja alá.  

 
Felelős:   - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
                  a humán ügyekért felelős alpolgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                  a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. április 25. 
                - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges 
                  feltételek teljesítését követően haladéktalanul 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Jómagam, mint a közalapítvány kuratóriumi elnöke, nem nyomtam 
gombot. 

 
38. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú 

helyiség használatba adására a Violin Nonprofit Kft. részére  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Puskás András, a Violin Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Violin Nonprofit Kft., Váci Mihály utcai helyiség használatba adása. „A” 
és „B” változat van előttünk. Frakcióvezető úrra nézek, melyikről 
szavazunk először? Az „A”-ról. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
237/2019. (IV.18.) határozata  

 a Dunaújváros, Váci Mihály u. 12. szám alatti, 451/31/C/82 hrsz.-ú helyiség 
használatba adásáról a Violin Nonprofit Kft. részére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, Váci Mihály u. 
12. szám alatt található, 451/31/C/82 hrsz.-ú, orvosi rendelő megnevezésű 
ingatlanából, mindösszesen 116 m² nagyságú területet haszonkölcsönbe ad a 
Violin Nonprofit Kft. (képv: Puskás András ügyvezető) részére 2019. július 1. 
napjától 2024. június 30. napjáig, 5 év határozott időre azzal, hogy a Violin 
Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy Láng Csaba az ingatlanból 3 m² nagyságú 
területet bérel, így a bérlet időtartama alatt a rezsi költségeket közösen, 
arányosan viseli a bérlővel. 

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

díj összege  2.302.600,- Ft/év, azaz kétmillió-háromszázkétezerhatszáz forint/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 
egyezően. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.  
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                          megküldést követő 8 napon belül 
      - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                          való közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Biztos telefonáltam a frakcióülés ezen szakaszában. 
 
39.  Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics 

György Birkózó Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Sportegyesületi kérelem Gurics György Birkózó Centrum kialakítása III. 
ütem. „A” és „B” változat van. 
 
A „B” változatot teszem fel először szavazásra! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
238/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására a Gurics György Birkózó 
Centrum átalakítása III. üteme vonatkozásában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nem támogatja a 
Dunaferr Sportegyesület kérelmét, nem kíván pályázatot benyújtani a Gurics György 
Birkózó Centrum (Dunaújváros, Március 15. tér 5.) átalakítása vonatkozásában a 
Magyar Birkózó Szövetséghez, a pályázat vonatkozásában a kedvezményezetti 
státuszt nem adja át a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány részére és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata semmilyen formában nem kíván részt venni a 
Gurics György Birkózó Centrum átalakítása III. üteme beruházása megvalósításában. 
 
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  
 

40. Javaslat az “MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó 
előirányzat átcsoportosításra 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Fabó Éva uszoda előirányzat átcsoportosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
239/2019. (IV.18.) határozata 

az „MVP- Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról 
összesen 1.129.993.000 Ft értékben a 7.a melléklet 22.5.4. előirányzatra a 
következők szerint: 

 

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

határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat átcsoportosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  
                a jegyző  
      - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása  
 

41.  Javaslat állásfoglalás kialakítására az Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön 
kérelméről 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Busi Éva, az Energo-Hőterm Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Energo-Hőterm tagi kölcsön kérelem. Ülés előtt kaptak kézhez képviselő-
társaim egy „A” és egy „B” változatú határozati javaslatot, kérem, legyenek 
kedvesek figyelembe venni! Szabó képviselő úr! 

KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG

5163019 5.b/24.3. 7.a/22.5.4.

K342- Market ing

K67- Beruházási célú ÁFA

ÖSSZESEN

K336- Egyéb szakmai 
szolgáltatások 13 253 000 Ft

12 888 000 Ft

K351- Működési célú 
előzetesen felszámítot t ÁFA 7 059 000 Ft

K62- Ingatlanok beszerzése, 
létesítése 867 869 000 Ft

228 924 000 Ft

1 129 993 000 Ft
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én 
megmondom őszintén, ugyan nincs itt Szepesi alpolgármester úr, és ezért 
majd írásban tökéletes lesz, hogyha válaszolnak, de hogy én nem értem 
teljesen pontosan azt, hogy az Energott Kft., az Energo-Hőterm és az 
Energo-Viterm között most pontosan mi a helyzet, hiszen azt tudjuk, hogy 
egy, hát azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy jogilag vitatható, vagy 
általam nem teljesen átlátott helyzetben a gázmotoros erőművek ugye 
kikerültek ezeknek a cégeknek az ellenőrzése alól, tehát akkor nem 
tudom, hogy most pontosan ezekre a cégekre milyen szükség van, és 
abban az esetben, ha már nem ezek a kft.-k birtokolják a gázmotoros 
erőműveket, hogyha ezt jól tudom, akkor miért pont ezeknek a cégeknek 
kell ezt a kvótát megvásárolniuk? Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én harminc éve nem bírom követni a Pomázi Csaba urat, úgyhogy már 
nem is próbálom meg. Írásban kapja meg a választ a képviselő úr. 
 
Aki támogatja a „B” változatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2019.(IV.18.) határozata  

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosításáról az Energo-Hőterm Kft. részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Energo-Hőterm 
Beruházó, Működtető Kft. (továbbiakban: Energo-Hőterm 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 
21.909 t kvótamennyiség megvásárlásához szükséges közel 151 millió forint 
fedezettel nem rendelkezik, így kéri a tulajdonosokat az üzletrész arányuknak 
megfelelő finanszírozásra.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír az alábbiakról: 

- DMJV Közgyűlése nem fogadta el az Energo-Hőterm Kft. 2017. évi 
beszámolóját DMJV Közgyűlésének 336/2018.(V.31.) határozatában 
foglaltakra figyelemmel; 

-  az Energo-Hőterm Kft.-nek Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal felé 31.614.407,- Ft összegű lejárt esedékességű adótartozása van, 
mely hátralék összegére a dunaújvárosi 322/3/A hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlanra jelzálogjog került bejegyzésre; 
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-  az önkormányzat a 2018. évi 20.245 CO2 kvótamennyiség megvásárlásához 
43.555.999,- Ft forrást biztosított tagi kölcsön jogcímén az Energo-Hőterm 
Kft.-nek, mely tagi kölcsön és az ügyleti kamat összegét egy összegben 
2019. szeptember 30. napjáig köteles visszafizetni a társaság; 

-  amennyiben az 1. pontban hivatkozott kvóta vásárlás pénzügyi teljesítése 
nem történik meg, úgy a hatóság több mint 100 euró/tonna bírság 
megfizetésére kötelezi a társaságot, mely a törzstőke több mint 50%-a, 
megfizetésére a társaság nem képes, végelszámolási/felszámolási 
eljárásban kerülhet sor a kiegyenlítésre, melynek következménye lehet, hogy 
a város hőellátása is veszélybe kerül. 

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

Energo-Hőterm Kft.-nek önkormányzati részről 75 millió forint forrásra lenne 
szüksége, azonban jelen határozat 2. pontjában foglaltakra figyelemmel és az 
önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt a közgyűlés nem támogatja az 
Energo-Hőterm Kft. tagi kölcsön kérelmét, egyúttal felkéri a polgármester a 
határozat közlésére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm Kft. 

tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság legközelebbi taggyűlésén kérjen 
tájékoztatást arról, hogy az Energo-Hőterm Kft. milyen összegű bérleti díjat fizet 
a gázmotorok és segédberendezéseik használatáért, valamint arról, hogy kitől 
mekkora mennyiségben vásárol hőenergiát a társaság, és azt kinek és 
mennyiért adja tovább, továbbá kéri, hogy az ügyvezetés tegyen javaslatot a 
legközelebbi taggyűlés elé a gazdálkodás átszervezésére a kvóta fizetési 
kötelezettség saját forrásból történő biztosításra. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Hőterm Kft. tulajdonosi képviselője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának 

elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gergő Edmond, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Partvédelmi Vállalat beszámolója, vezető tisztviselő megválasztása. A 
határozati javaslat I. pontban a mérlegszámok, és a II.-ban a 
megválasztás Gergő Edmond DVG vezérigazgató-helyettes úr 
személyében. 
 
A I. pontról szavazunk először, a I. határozati javaslatról! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

241/2019. (IV.18.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2018. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 15.808 eFt mérleg főösszeggel, 
-1.423 eFt (veszteség) adózotti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
              - 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.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II. határozatról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

242/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től, 
2020. május 31-ig Gergő Edmondot választja meg új igazgatónak bruttó 
100.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által 
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előkészített Alapító Okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés és a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester                              
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                 számított 8 napon belül 
 

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

 
Jó munkát kívánok! 

 
43.  Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója 

elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

MMK eves beszámolója. Itt miért nem szavazunk az igazgatónőről? Meg 
akartam hosszabbítani, de így nem tudom. Ja, hogy nem járt még le. 
Értem.  
 
Aki a beszámolót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
243/2019. (IV.18.) határozata  

a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolóját 43969 e Ft mérleg főösszeggel és 45 e Ft nyereséget mutató 
adózott eredménnyel, valamint a 2018. évi közhasznúsági jelentését a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
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üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

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

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a tulajdonosi képviselő  
               a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

44.  Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolójának elfogadására, az ügyvezető munkaviszonyának 
meghosszabbítására, a könyvvizsgálója megválasztására, valamint a 
gazdasági társaság alapító okiratának módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kistérségi Tourinform szintén beszámoló, 1. pont. 2. pont ügyvezető. 
Igazgató úr, meggyőz bennünket, hogy támogatjuk a jövőbeli munkáját is? 
Hogy látja? Győzze meg a tisztelt közgyűlési többséget! Egyébként el kell 
mondanom, nagyon nagy felelősséggel, nagyon komoly városi 
rendezvények és egy csomó-csomó olyan rendezvény, amelyet önök 
egyébként nem látnak a Tourinform napi tevékenységéből. Elég a 
látványosabbakat, a családi hétvégét vagy éppen az adventi rendezvényt 
kiemelni. Úgyhogy én támogatom igazgató úr további megbízását, illetve a 
beszámoló elfogadását. Előbb a I. határozat. Nehogy elrontsa a helyzetet! 
Tessék! De a mikrofonba legyen kedves! A jegyzőkönyv miatt. Történelem 
tanár vagyok, ne győzködjön engem a mérlegről most! Összekever 
valakivel. 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy a 
rendezvények és a számok is alátámasztják a szerződésem 
meghosszabbítását, és ezért tisztelettel kérem a közgyűlést. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Mondja szerényen igazgató úr! 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Erre mondják, hogy ez király volt. Mi több, sirály! I. határozati javaslat a 
benne lévő főösszegekkel. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
244/2019. (IV.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 
14.713 eFt mérleg főösszeggel, 750 eFt adózott eredménnyel (nyereség) a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti 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.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

245/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 

munkaviszonyának meghosszabbításáról, és könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, Kiss András Péter 
munkaviszonyát 2020. május 31-ről 2021. május 31-ig meghosszabbítja, 
változatlan díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig a társaság új 
könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát választja meg, változatlan megbízási 
díj 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. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

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

Ügyvezető úrnak további jó munkát kívánok! Rátérünk. Bocsássanak meg! 
Ugyanis van egy III. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, látszólag 
egyszerű dolog, a kistérségi jelző, hiszen a feladatkör ugye városivá vált, 
az kerül ki belőle, alapító okirat módosítása. 
 
Döntsenek, legyenek szívesek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

246/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaság nevét, 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-ről Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft.-re módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító Okirata V. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„- a kistérség Európai Unióhoz csatlakozása elősegítése érdekében, a 
programok, képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve 
az ehhez szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése” 
helyett 
„a térség identitásának és kohéziójának elősegítése érdekében,  programok, 
képzések megszervezése, pályázati lehetőségek felkutatása, illetve az ehhez 
szükséges feltételek megteremtésére szolgáltató iroda működtetése” 
valamint 
„- a kistérség idegenforgalmának koordinálása…” 
helyett 
„a térség idegenforgalmának koordinálása…” szövegrész kerül. 

 
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. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
 
45.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának 

elfogadására, valamint tisztségviselők megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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A Dunanett Nonprofit Kft. éves beszámoló. Most nem fogjuk végigmondani 
a szelektív szigetek katasztrofális állapotát meg a szemétszállítás 
kérdését a városban, mert az is néha-néha a katasztrofális szintet súrolja. 
Bár a cég igyekszik mindent megtenni a feladat becsületes, tisztességes 
ellátásáért. 
 
I. határozati javaslat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
247/2019. (IV.18.) határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának és 
2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. 

évi beszámolóját 1.117.725 e Ft mérleg főösszeggel és 2.705 e Ft (nyereség) 
adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az üzleti 
jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. 
évi üzleti tervét elfogadja a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2019. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
                a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                követő nyolc napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

248/2019. (IV.14.) határozata 

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett 

Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től, 2020. május 
31-ig Ferencz Kornélt választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 
550.000.- Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 

Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2019. 
június 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 felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés 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 aláírására: a határozat meghozatalától 
                            számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
46.  Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának 

elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 
 igazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Vagyonkezelő, Dunanett Vagyonkezelő beszámoló, ügyvezető. 
 
I.-ről döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

249/2019. (IV.18.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2018. évi 
beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú mellékletei, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És ezt követően, miután elfogadtuk, a II.-ről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

250/2019. (IV.18.) határozata 

a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2019. június 
01-től 2020. május 31-ig új ügyvezetőnek javasolja Ferencz Kornélt a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 



110 

 

Kft. által megválasztani a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy a társaság 
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja 
el. 

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

közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására, továbbá felhatalmazza a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat jelen határozatban foglaltak szerinti aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                   a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
                   Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője 

      - 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.) 
 
47.  Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 

2018. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint tisztségviselő 
megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
 Akadémia Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a DKKA napirendre. Barta képviselő úr! 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Abban a 
helyzetben vagyok, hogy kicsit előre kell mondanom, holott azt sem 
tudom, hogy melyik változat lesz majd előterjesztve. Ugyanis az előző 
oktatási ülésen kaptunk egy „B” változatot is. Az elsővel semmi gond nem 
lenne, viszont a második változat, az már olyan számokat tartalmaz, amit 
nem teljesen értek. Ugye amikor itt ügyvezető váltás történt, akkor 
bizonyos célok meg lettek határozva. Na, most első körben nem nagyon 
látjuk még, hogy ezek a célok megvalósulásra kerültek-e, vagy a folyamat 
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hol tart. Tehát én azt gondolom, hogy amíg nem látjuk, addig ez a második 
változatról nagyon nem lenne szabad dönteni. Tehát elsődlegesen azt 
kérdezném polgármester urat, mielőtt, hogy hosszabb beszédet tartanék, 
hogy melyik változatot teszi föl most szavazásra.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az ügyvezető kapcsán kérdezi, vagy a mérleg kapcsán? 
 

Barta Endre képviselő: 
 
A számok kapcsán, hogy az ügyvezető nagyjából ugyanott van, viszont az 
egyiknél a megbízási díj háromszorosa a másiknak. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A magasabb összeget teszem fel szavazásra. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Akkor ebben az esetben egy kicsit tovább szólna a beszédem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Semmi gond. 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Tehát amikor Nyakacska úr elvállalta, illetve megbíztuk ezzel a szereppel, 
akkor ugye arról volt szó, hogy egy kicsit rendezi a sorokat. Na, most a 
jelen pillanatban nem látom, hogy az a változás bekövetkezett volna, amit 
mi szeretnénk. Lehet, hogy beszélni arról, hogy ez egy folyamat, ismerem 
nagyjából, hogy a sport hogy működik, viszont csak úgy a háromszorosára 
emelni egy megbízási díjat, hogy még nem látjuk, hogy mi lesz ennek a 
vége, ez felelőtlenség. Tudjuk jól, hogy egyrészt azért kellett ez a váltás, 
mert bizonyos számok nem stimmeltek. Rengeteg támogatást kellett adni 
az elmúlt időszakban, nagyon sokszor húzta ki Dunaújváros 
Önkormányzata a bajból a DKKA-t, és jelen pillanatban nem látjuk, hogy 
biztosítva van-e az a gazdálkodás, ami azt mutatja, hogy erre a 
továbbiakban nem lesz szükség. Szó volt új szponzorokról, szó volt ugye 
mind az eredményekről, egyelőre se új szponzort nem látunk, se az 
eredményeket. Ugye azt mondjuk, hogy a fiatal tehetségeket neveljük. 
Most más sportágakban, vagy akárhol, ha azt nézzük, hogy a fiatal 
sportágak nevelése az nem kerül ennyibe, tehát az egy önfenntartó 
önműködést kell, hogy generáljon. Tehát én azt javaslom, hogy amíg nem 
történik meg, tehát nyilván, hogyha az ügyvezető igazgató úr megérdemli 
majd ezt a díjat, akkor azt mondom, hogy nem állok ennek ellent, viszont 
én egyelőre még nem látom ezt az eredményt. És amit nagyon-nagyon 
rossznak tartok, nem féltetlenül tartozik ide, de minden bizonnyal el lehet 
itt is mondani, egyrészt ugye a kapcsolat mind a DKKA és a szurkolók 
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között sem a legmegfelelőbb, valamint, ha már a facebook és Iván 
képviselő úr is megemlítette, itt az eredmények tükrében, elkezdődtek a 
kiszólások a nézők felé a DKKA részéről. Tehát most már lassan ott 
vagyunk, hogy a nézők vannak helyretéve, vagy úgymond rendre téve, 
mert kritizálni merik a csapatot. Tehát én azt szeretném látni, hogy akkor 
szavazzuk meg ezt a magasabb megbízási díjat, hogyha már látszódik az 
ügyvezető igazgató úr pozitív munkája. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, akkor engedjen meg képviselő úr pár gondolatot ezzel kapcsolatban, 
mert nagyon képzavaros volt, főleg ez a szurkolók és a cég 
együttműködése. A magasabb összegért a felelősséget vállalom, mert az 
én agyszüleményem volt. És akkor elmondanám az elmúlt egy éves 
folyamatot bemutatnám önnek nagyon röviden. Azzal a nyitó kérdéssel 
kezdeném, hogy mikor volt ön utoljára kézilabda mérkőzésen. És hazai 
mérkőzésen? Ezt kifejtené, hogy mire gondolt? Tekintettel, hogy például 
Hingyi képviselő úr, Sztankovics képviselő úr, Fruzsina, Lassingleitner 
képviselő asszony, Ragó alpolgármester úr, Konrád is, Lőrinczi képviselő 
úr, Izsák Máté rendszeresen, néha jómagam is, kint vannak, kint vagyunk 
a mérkőzéseken, Almási Zsolt polgármester úrral együtt, aki egyébként 
törzsszurkolója, tehát legemblematikusabb törzsszurkolója úgymond a 
dunaújvárosi csapatnak. Nem értem a szurkolók és az egyesület közötti 
felvetését. Az elmúlt egy évről a következőt szeretném elmondani 
gazdálkodási és munkamorál szempontjából. És akkor hátulról kezdeném. 
Az általam igen tisztelt Mátéfi Eszter belépésével, szakmai 
igazgatóhelyettesként való belépésével az egyesületen belüli munkamorál, 
hiszen vannak felnőtt munkavállalók, edzők, tornatanárok, nemcsak 
főállásúak, gyúrók, orvos, technikai vezetők, stb., stb., a munkamorál 
óriásit javult, köszönhetően Nyakacska Zsolt igazgató úr közel egy éves 
tevékenységének. Egy. Kettő, ha a mérlegszámokat átnézzük, az elmúlt 
évektől eltérően sokkal pozitívabb képet mutat a 2018. éves beszámoló, 
mint azt vártuk. Amit egyébként el is vártunk úgymond az új ügyvezetéstől. 
Három, azzal a módosító indítvánnyal élnék, hogy így most ezt a I. pontot 
ne, ne fogadja el a közgyűlés, merthogy az legyen a I. határozati javaslat, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, elvi 
szinten megismerte az Akadémia egyszerűsített éves beszámolóját, de a 
mai ülésen ne hozzon döntést, hanem felkéri Nyakacska Zsolt ügyvezető 
igazgatót, május 15-ig vizsgáltassa át megfelelő szakemberek 
bevonásával a cég, a gazdasági társaság korábbi és jelenlegi 
gazdálkodását, majd ennek az eredménynek a tükrében a I. határozati 
javaslatot, hogy tartsuk ugye a gazdasági társaságokról szóló törvény 
hatályos rendelkezéseit, a május 31-ét, terjesszük be egy májusi 
rendkívüli közgyűlésre, május 15-ét követően, mert készülünk nem is egy 
rendkívüli közgyűlésre. A II.-es alapján én azt tudom mondani, vagyis, 
hogy miért tettem javaslatot a magasabb összegre, embertelen az a 
munka, amit egyébként főállásszerűen, de mégsem főállásban igazgató úr 
Mátéfi Eszter igazgatóhelyettes asszony, illetve a szakmai stáb végez, 
még egyszer mondom, hogy mind a gazdálkodás, mind a szurkolókkal 
való kapcsolat, ahogy ön fogalmazott, bár nem érzem ennek a 
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létjogosultságát, mind pedig ugye a munkamorál, gazdálkodás, szurkolók, 
helytálljon, és rendbe legyen. Ennek jó példája volt egyébként pár, - mikor 
voltunk frakcióvezető úr, a gyerekeknek átadni a mezeket? Január? 
Február? Márciusban volt. - nagyon sok ilyen típusú rendezvényre van 
szükség, mert ne felejtsük el, Barta képviselő úr, hogy mi ez. Ez egy 
kézilabda akadémia. Mi a kézilabda akadémia elsődleges célja? Az 
utánpótlás nevelés biztosítása a határokon belül és a határon túli magyar 
gyerekek bevonásával. Hogyan? Ennek egy bázisiskolája úgymond a 
Rudas középiskola, majd a sportkollégium, ugye a hatmilliárdos beruházás 
keretében, és ezen az úton indult el a reményeim szerint Kulcsár Anita 
Kézilabda Csarnokban működő kézilabda akadémia Nyakacska úr 
irányításával. Frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Képviselő úrnak szeretném mondani, 
ez egy megbízatás a Nyakacska úr részére, nem sikerdíj. Tehát azért kell 
most a magasabb fizetés, mert ha valakit pozitívba helyezünk, attól 
elvárjuk az olyan megfelelő szakmunkát, amit ez a bér ki fog elégíteni. Ha 
sikerdíjas lenne, akkor kérhetne utána egy nagyobb összeget. De úgy 
gondolom ahhoz, hogy ezt a munkát ő el tudja végezni, a saját 
munkahelyén kell áldozatokat hozni, hogy ezt rendbe tudja tenni. 
Tudomásul kell venni azt, hogy ez az akadémia, én a felügyelőbizottság 
elnöke vagyok, sok problémával rendelkezett ez az egyesület mind 
elszámolásilag, mind tevékenységben. És a másik indoklás ugye a 
bizottságba a könyvvizsgálónak a vizsgálata. Egy olyan szakembert 
kértünk föl, aki az országos TAO-elszámolásoknak a tudora. 
Visszamenőleg sajnos ’14.-’15-öt év vizsgálják. Olyan szakmai problémák 
merültek föl, amit Nyakacska úr csak úgy tudott elvállalni, hogy ezt már 
támogatja, illetve szeretné ezt az időpontot, az is valami, hogy nem egy 
évre van a megbízatás, hanem három évre. Ehhez idő kell. Az, hogy az 
alapról teljesen visszamenőleg át tudják rendezni, és ahogy polgármester 
úr is mondta, a fő alap az utánpótlás nevelés, amit pl. most is bizonyítja 
az, hogy az TAO-pénzből nyolcvanmillió forintot költöttek a gyerekek 
ruházatának vásárlására. Tehát úgy gondolom, hogy a város első olyan 
sportegyesülete, aki egyik világhírnevet szerezte a városnak, ezt csak úgy 
tudjuk tovább folytatni, ha saját nevelésű fiatalokkal és olyan 
szakvezetővel, aki már a kétezres években bizonyította rátermettségét és 
tehetségét, hogy jól vezette az akkor működő kézilabda csapatot. 
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy részünkről azt a bizalmat meg kell adni, 
hogy ezt a feladatot továbbra jól ellássa. A szurkolókkal való kapcsolatban 
csak azt tudom elmondani, hogy ha jól emlékszem, az a meccs az érdi 
volt, amikor a Kohász busz hazajött, akkor nagy tüntetést szerveztek az 
egyesület ellen az akkori vezetők. És az akkori vezetés ellen tüntettek 
tulajdonképpen. Tehát úgy gondolom, az, hogy ebbe az új vezetésbe a 
szurkolók is bizalmat szerezzenek, ahhoz meg kéne keresni az egyesület 
vezetőségét, és fölajánlani együttműködésüket, hogy újra együtt 
szeretnének lenne a dunaújvárosi közönséggel, mozgatni őket. Gondolom, 
Nyakacska úr rá fog erre jönni, tehát nem fog kihátrálni. Úgyhogy 
javaslom, sőt, én javasoltam az ügyvezető igazgatónak, hogy egy baráti 
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kört létre lehetne hozni, hogy nemcsak az itthoni meccsekre, hanem a 
vidéki meccsekre is el tudjanak látogatni, amire nagy szükség lesz, hiszen 
tudjuk, a csarnok elbontásával szerteágaznak a bajnoki mérkőzések, és 
sajnos oda is kell egy bizonyos hazai pályát biztosítani. Tehát én örülnék, 
ha a Barta úr fölvenné a kapcsolatot úgymond a szurkolókkal, és 
bővítenék annak a társaságát, hogy több buszt kelljen indítani 
Szekszárdra, hogy szurkoljanak a dunaújvárosi csapatért. Tehát mint 
tudjuk, Dunaújváros a sport városa, és mindegyik sportágat föl kell 
karolnunk, főleg ami hírt is hoz a városnak. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kicsit hadd pontosítsam, mert erre nagyon büszke vagyok, nem a sport 
városa, hanem a Nemzet Sportvárosa jelzős szerkezet. Szabó képviselő 
úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy abban a tekintetben, hogy 
Nyakacska úrnak ugye valamilyenfajta válságmenedzselést kell 
véghezvinnie, ha én ezt jól értem, azért az önkormányzat, a 
felügyelőbizottsága ennek a cégnek és valamelyest a képviselő-testület is 
felelős, hiszen azt feltételezzük, hogy úgy lett válság, hogy a felügyeletünk 
alatt bizonyos ideig rossz irányba mentek a dolgok. Tehát szerintem ezt 
nem felelősöket keresve, de azért az látszik, hogy válságot akkor kell 
menedzselni, hogyha előtte válság teremtődött. Én megmondom őszintén, 
hogy ezt a fajta vitát, amikor itt képviselő-testületi ülésen emberek 
tiszteletdíjáról vitatkozunk, én ezt bizonyos fokig elég visszásnak 
tartottam, és nyilván én mindig arra kérem a közgyűlési többséget, hogy 
ne teremtsen olyan helyzetet, amikor ilyen vitákba bele kell menni. 
Ugyanakkor szerintem a legegyszerűbb megoldás az lenne, hogyha az 
önkormányzat cégei, egyesületei és minden tekintetében megpróbálnánk 
egy azonos bértáblához tartani, hogy Dunaújvárosban egy bármelyik cég 
vezető bizonyos beosztásban ennyit keres, és ezt egy ilyen egyszerűsített 
formában közzétenni a város honlapján,és mindenki tudhatná, hogy 
egyébként a dunaújvárosi cégeknél bizonyos beosztásban mennyit lehet 
keresni, és egységes lenne. Szerintem ez sokkal átláthatóbb és 
korrektebb is lenne. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Értem a felvetését. És ön mikor volt kézilabda mérkőzésen? 
Megkérdezhetem? Ez jó szándékú kérdés alapvetően a részemről, mert 
én nem láttam kézilabda mérkőzésen. Bocsásson meg! Ön mondott 
valamit, én meg kérdeztem valamit. Értem. Persze nem feltétlenül az 
előző gondolat folytatásaként szántam az elmondottakat. Tóth Kálmán 
elnök úr! 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én azt gondolom, 
hogy a személyi kérdésekkel ne foglalkozzunk. Én egyet szeretnék kérni, 
és azt írásban szeretném kérni 15 napon belül. 2018. május 31-ei meglévő 
támogatási szerződések, vagy szerződések, amelyek a cégekkel voltak, 
ugye arról beszéltünk, hogy kik támogatták az akadémiát, addig milyen 
pénzügyi feltételekkel, és azóta milyen más szerződések lettek kötve, és 
milyen támogatási szerződések. Ugye Barta Endre úr azt kérdőjelezi meg 
tulajdonképpen, hogy történtek-e már újabb, mert ugye ezt kértük 
Nyakacska úrtól, hogy újabb támogatók kellene számunkra ahhoz, hogy 
az önkormányzatunknak, akik gazdálkodói, és pénzre van szüksége, 
kevesebbe kerüljön az akadémia. Szükség van rá, kell csinálni, tudjuk, 
neveljük a gyerekeket, vidékről, külföldről jönnek ide az akadémia, viszik a 
hírnevet. Eligazol valaki a Ferencvároshoz, neveljük, van belőle bevétel, 
tudjuk ezeket. Erre lennénk kíváncsi, hogy meddig jutottunk már el. Tehát 
nekünk a költségvetésünkbe minél kevesebbet kéne fordítani az 
akadémiára megtartva mindent, ha bejönnek ezek a támogatások. Erről 
lenne szó. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Egyébként Tóth Kálmán képviselő úr az én szememben is 
sportot támogató, sportot kedvelő, úgyhogy elfogadom a véleményét. 
Megkérem Vántus Judit osztályvezető asszonyt, hogy akkor rögzítette ezt 
a kérdést, ugye? Jó. Köszönöm. És akkor rátérünk a szavazásra. A I. 
határozati javaslatot azzal a módosítással tenném fel, amit javasoltam, 
hogy felkéri az ügyvezetőt egy átvizsgálásra, május 15., és a mérleget 
visszahozza egy rendkívüli közgyűlésre. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
251/2019. (IV.18.) határozata  

a DKKA-Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2018. évi éves 
beszámolójának megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia 2018. évi éves beszámolóját, és felkéri Nyakacska Zsolt 
ügyvezetőt, hogy 2019. május 15-ig vizsgáltassa át megfelelő szakemberek 
bevonásával a gazdasági társaság korábbi és jelenlegi gazdálkodását, majd a 
vizsgálat eredményének a tükrében a gazdasági társaság 2018. évi éves 
beszámolóját a közgyűlés 2019. május 31-ig megtárgyalja. 
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Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ügyvezető esetében a „B” változatot, a magasabb összeget teszem föl 
szavazásra. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
252/2019. (IV.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője és 
könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2019. 
június 01-től 2022. május 31-ig Nyakacska Zsoltot választja meg új 
ügyvezetőnek bruttó 900.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől 
                   számított 8 napon belül 

                         - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül  
                         - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. jelenlegi könyvvizsgálója 2019. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2019. június 01-től 2020. május 31-ig Prudent-Audit 
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Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/b., kamarai 
nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló: Fiel Edit, 
kamarai tagsági szám: 005251) jelöli 80.000,- + Áfa/hó megbízási díj mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester                              
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                         - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül  
                         - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a bírálóbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési, idei közbeszerzési terv módosítása.  
 
Kérem, döntsenek! 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

253/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes 
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szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2019. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre: 2019. április 30. 

    - a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
49. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték 

rekonstrukciója” tárgyában közbeszerzési eljárás indítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Szennyvíztisztító sodor… Mi ez? Sodorvonal? De jó, hogy történelem 
tanár vagyok, ebből semmit nem értek. Sodorvonali vezeték. Kobzos tanár 
urat imádtam, de a fizika sem nagyon ment a gimnáziumban. Sodorvonal 
vezeték rekonstrukció közbeszerzési eljárás indítása. Felhívom a 
figyelmüket, hogy a közgyűlés elején aláírt titoktartási nyilatkozat 
tartalmára a képviselőknek. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

254/2019. (IV.18.) határozata 
a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója”  

tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
– sodorvonali vezeték rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
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közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós 
értékhatár alatti nyílt 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti 
eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2. Az 1. pontban szereplő építési beruházás, mint kötelezettségvállalás fedezete 

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. 
(II.15.) rendelete 7/a. melléklet/5. Viziközmű-szolgáltatás/5.3. szennyvíztisztító 
telep új sodorvonali vezeték kivitelezés feladatsorán 254.331.000,- Ft + ÁFA 
összegben rendelkezésre áll.  

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

időtartalma alatt az építési beruházás megvalósításához szükséges fedezet 
fennmaradó részét 170.669.000,- Ft +ÁFA összegben a 2020. évi 
költségvetésében biztosítani fogja.   

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az eljárás 
megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

50. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték 
rekonstrukció tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki 
ellenőri tevékenység ellátásának 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 
                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Úgy látom, hogy még egy sodorvonalunk van, és sodródunk a 
napirendekekkel. 
 
A napirendet, 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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

255/2019. (IV.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

– sodorvonali vezeték rekonstrukció” tárgyában a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 117. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozta el, mely eljárás eredményként létrejövő szerződés 
teljesítéséhez a szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 
három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Rapid 563 Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 26.  
Adószám: 12574205-2-07 
e-mail: rapid563@invitel.hu  

 
b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt. 

Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75. 
Adószám: 22048875-2-07 
e-mail: v.bau.ing@gmail.com  
 
 

c) Név: Benibor 2007 Kft. 
Székhely: 2459 Rácalmás, Hold u. 4. 
Adószám: 14115066-2-07 
e-mail: gtimar@tolna.net 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros MJV 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.) rendelete 7/a 
melléklet/ 5. Viziközmű szolgáltatás/5.2. sodorvonali vezeték műszaki ellenőr 
feladatsorán 6.142.000,- Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

51.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat 
aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt 
történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek 
javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás 
megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Közvilágítási hálózat közbeszerzés, ajánlattételi felhívás. 
 
Legyenek szívesek dönteni! A titoktartási nyilatkozat figyelembe vételével 
és annak betartásával, itt is felhívom a szíves figyelmüket. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
256/2019. (IV.18.) határozata 

„Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 

Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési 

dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés 
keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
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árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Adószám: 10732614-2-02 
     Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 2. 
e-mail: ertesites.ede@eon-hungaria.com  
EKR azonosító: EKRSZ_62881012 

 
b) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 

Adószám: 13564508-2-08 
 Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
 e-mail: info@villkorr.hu 
 EKR azonosító: EKRSZ_68327046 
 

c) Név: SMHV Energetika Kft 
Adószám: 13103646-2-02 
Székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 10. 
e-mail: info@smhv.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_67054864 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „Városüzemeltetés - Dologi 
kiadások – Közvilágítás aktív elem javítása, dísz és térv.” során nettó 4.340.000 
Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

időtartama alatt a szolgáltatás megrendelés megvalósításához szükséges 
fedezetet Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 
10.660.000,- Ft +Áfa összegben biztosítani fogja.  

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt 

kötelezettségvállalást Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

                   a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja 

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

gondoskodjon az ajánlattételi felhívások megküldéséről az elektronikus 
közbeszerezési rendszeren keresztül az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a közbeszerzési referensek 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. április 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Adóztatási tevékenységről szóló beszámolóhoz van-e kérdés? 
Osztályvezető asszonyhoz? Amennyiben nincs, akkor kérem, 
szavazzanak! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

257/2019. (IV.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2018. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
53. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kozma Csilla osztályvezető asszonyhoz van-e kérdés a belső ellenőrzési 
jelentés kapcsán? Amennyiben nincs, legyenek szívesek dönteni! Álljunk 
meg egy pillanatra! Véleményt szeretnék mondani a napirend kapcsán. 
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Nagyon magas szinten, nem jól fogtam neki, szakmailag és emberileg is 
nagyon komolynak és magas színvonalon végzett munkának tartom azt, 
amit az osztály három, nem sok, mint három kolleganője végez. Nagyon 
komoly megbízásokat kapnak ugye néha ad hoc jelleggel, nem tervezett 
módon, néha ugye tervezett módon az intézmények kapcsán. És ennek 
igyekeznek mind határidőben, mind szakmailag maximálisan megfelelni. 
Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. És akkor most muzsikáljunk egyet 
még egyszer. Muzsika indulhat! Muzsika, Zsuzsika! 
 
És akkor döntsenek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
258/2019. (IV.18.) határozata 

2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2018. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, 

Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És most jön Zsuzsika, mondhatnánk, de elnézést kérek a művésznőtől. 
Üdvözlöm tisztelettel! Egresi Zsuzsanna művésznő mind városi, mind 
országos értelemben vett tevékenységét igen magasra értékelem. Szabó 
Zsolt képviselő javaslatot tett egy bizottsági tagcserére, és azt mondom, 
hogy legyenek kedvesek ezt megszavazni figyelembe véve azt, hogy a 
jelölés joga Szabó képviselő úré.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
259/2019. (IV.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycseréről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális, egészségügyi és 

lakásügyi bizottságból Feltóti Sándor nem képviselő bizottsági tagot 2019. 
április 18. napjával visszahívja és 2019. április 19. napjától Egresi Zsuzsannát a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt 
vegye ki. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:    
                          a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
  Határidő: 2019. április 18. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Egresi Zsuzsanna figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 2019. április 19. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező 
esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi 
CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény 
erejénél fogva megszűnik. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő: 2019. április 19. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott 

Feltóti Sándor nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2019. május 3. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 3. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Egresi Zsuzsanna figyelmét, hogy köteles bejelentkezni 
a megválasztásától számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és adatbázisba 
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap 
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utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való 
felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 30. 

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

megválasztott, illetve visszahívott nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett 
változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: 2019. április 30. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Egresi Zsuzsanna 
művésznőt a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság külsős 
tagjának megválasztotta. Megkérem, hogy fáradjon ide középre. 
Gratulálok! Megkérem önöket, legyenek kedvesek az eskühöz felállni. 
Megkérem művésznő, hogy legyen kedves az eskü szövegét utánam 
mondani! 
 
„Én Egresi Zsuzsanna becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő 
feladataimat Dunaújváros Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorlom” 
 

Egresi Zsuzsanna letette az esküt. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon köszönöm. Foglaljanak helyet! 
 

55. Javaslat az új kézilabdacsarnok elnevezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyakacsa Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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A következő napirendi pontunk, a kézilabdacsarnok elnevezése. Tessék!  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottsági 
ülésen már elmondtam, és nem tudom, hogy lesz-e akkor ennek 
folytatása, de szerintem jó lenne egyeztetni, ugyanis egyrészt nagyon 
támogatom ezt a kezdeményezést, és nagyon örülök neki, és mielőtt 
polgármester úr megkérdezi, az ominózus szurkolókkal nem egyszer, nem 
kétszer koszorúztam már Győrben Kulcsár Anita sírhelyét. Viszont 
Szerencsen, az ő nevelőegyesületénél a városi sportcsarnokot róla 
nevezték el, és egyéb sportágban ez okozott már gondot. Nem tudom, 
hogy ennek is, tudom, hogy a szűk családi körrel kell egyeztetni, ez benne 
is van az anyagban, viszont ebben az esetben jó lenne fölvenni Szerencs 
önkormányzatával a kapcsolatot. Nem biztos, hogy engedélyt kell rá kérni, 
de mindenképp jó őket tájékoztatni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Teljesen jogos a felvetés. Jegyzőnő említette, megkérlek, 
hogy mondd el! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Hát, 
ugye az anyag nevéből is, illetve a napirend nevéből is ered a sürgősség, 
tehát ez egy frissen felhozott döntés előkészítés. Ezért is feltételes módon 
határozat a család nyilatkozata vonatkozásában, és a mai napon tudtuk 
meg ezt, amit ön elmondott, de természetesen már intézkedtünk, hogy 
ennek a hozzájárulásnak, illetve jogszabályi környezet letisztázásának 
ebben az esetben teljes mértékben eleget tudjunk tenni. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Aki támogatja a kézilabda csarnok elnevezését 
Kulcsár Anita Kézilabda Akadémia. Akadémia a csarnok? Így lesz a neve, 
hogy Kulcsár Anita Kézilabda Akadémia? A csarnok neve? Ez nekem 
képzavaros. Tehát ez van a határozati javaslatban. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, ilyen meg ilyen helyrajzi számon 
létesítendő, eddig teljesen rendben van, magyar nyelvhelyességi 
szempontból új kézilabda csarnokot, mit, tárgyeset, csarnokot Kulcsár 
Akadémia Kézilabda Akadémiának, csarnoknak vagy sportcsarnoknak, 
vagy Kulcsár, de nem akadémiának, mert a csarnokot nem nevezhetjük el 
akadémiának. A főiskolát egyetemnek. Kérném szépen, osztályvezető 
asszony! Tessék, osztályvezető asszony, tessék! 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Azért ez az elnevezés, mert tudomásunk szerint, 
és mélyen tájékozódtunk a társosztálynál, a pályázatban így jelölték meg a 
nevet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Miben? 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
A pályázatban. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Milyen pályázatban, drága? 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Hát, a felújításra, illetőleg az építésre vonatkozó pályázatban így szerepel. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Értem. Jó.  
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
És mivel ott így szerepel, mi… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És erre nyilatkoztunk így. 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Így van, tehát ezért nem gondoltuk, hogy ettől nem lehet eltérni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Későbbiekben ezt a részét lehet egyébként módosítani. Jó. Érdemben 
nyilván itt most Kulcsár Anita emlékéről van szó, meg a kézilabda sport 
jelenéről, múltjáról, és jövőjéről. Hingyi úr! Képviselő úr! 

 
Hingyi László képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én nem tudom, esetleg nem lehetne 
azt, hogy a május 2-ai rendkívülire visszahozni, és letisztázni addigra? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem. 
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Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm. Csak kérdeztem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jogos, de most nem. Bocs!  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

260/2019. (IV.18.) határozata 
az új kézilabdacsarnok elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, 316/7 helyrajzi 

számon létesítendő új kézilabdacsarnokot „Kulcsár Anita Kézilabda Akadémia”-
nak kívánja elnevezni. 

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

gondoskodjon az elnevezéshez szükséges hozzátartozói nyilatkozatok 
beszerzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. augusztus 30. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a kérdésekre. Parancsoljanak! Hingyi úr! 

 
Hingyi László képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A mai közgyűlésen már sok pontban 
szerepelt a parkoló kérdése, én szeretnék ebbe belecsatlakozni. A 
lakosság kérte tőlem, hogy a Fáklya utcában szeretnék parkolók kiépítését 
a bal oldalon. Szeretném az osztály képviselőjével majd fölvenni a 
kapcsolatot, hogy egy bejárást csináljunk a 10-es körzetben szintén, hogy 
idén legalább az elképzelések, tervek vonatkozásában. Illetve én azon is 
elgondolkoztam, hogy azt is fel kellene mérni, hogy esetleg az építési 
osztálynak, hogy hol lehetne Dunaújváros területén garázsokat építeni, 
ami szintén egy bevételt hozna az önkormányzatnak. És lehetne 
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csökkenteni a város parkoló igényét, úgyhogy nem kéne terveztetni, tehát 
meg kéne fontolni ezt a lehetőséget is, amennyiben lehet. A következő 
kérdésem a Tavasz utca páratlan oldalán, ahol a lakók ezelőtt kérték, 
hogy ne építsünk parkolót, többen aláírták, azóta már a vélemények 
változtak. Most jelen pillanatban azt kérték, mivel hogy elég sok büntetést 
kaptak, sőt, most kicölöpözték az út szélét, hogy amennyiben a „Várakozni 
tilos!” táblát korlátoznák, valamilyen időpontot, tehát reggel 8-tól este 7-ig, 
hogy éjszaka azért tudjanak parkolni. De lehet, hogy hamarosan újabb 
aláírást fognak gyűjteni, hogy parkoló legyen, amit én már mondtam nekik, 
hogy elég sok kavalkádok csináltak ezzel. Sok millió forintot tettek ennek a 
tervezésére annak idején, hogy a parkoló készen lett volna. A következő 
pedig a Március 15. tér környékén, a két nagy épület között, ott az Arany 
János iskola között sok a gyalogátkelőhely az óvodákhoz, és ott a lakók, 
ahol a közlekedési park van, ott egy ilyen útburkolat van, több helyen meg 
van repedve, és ott elég sokan járnak babakocsival, gyerekbiciklivel. 
Kérném a városüzemeltetést, hogy mérjék föl azoknak az út 
keresztbevágását, hogy hogy lehetne kijavítani. Tehát ezeket szeretném 
megcsinálni. Illetve már többször bejártuk a városüzemeltetéssel, 
Sztankovics képviselő társammal, ott van egy völgy, ahol állandóan megáll 
a víz. Van ott csapadékgyűjtő. Már többször kértük. Kérem, nézzék már 
meg még egyszer, hogy mit lehet azzal csinálni, mert állandóan szinte 
húsz centi mélyen áll a víz a gyalogátkelőhelyen. Tehát ezt is rendbe kéne 
már tenni. Tavaly kértem polgármester úrtól, illetve a közgyűlésen, hogy a 
Lebuki patakra egy hidat rátenni, hogy az ott élő idős emberek a temetőbe 
közelebb tudjanak menni, följárni, mert ott van egy följáró. Tudomásom 
szerint ennek a hídnak a terve el is készült, gondolom, anyagi okok miatt 
vagy nem tudom, mi miatt, ez lekerült. Én szeretném kérni a polgármester 
urat is, hogy ezt vegye előtérbe, és idén a november elsejére 
mindenféleképpen tegyék ki, tegyék fel, mert ez azért lett megterveztetve, 
hogy ennek igényét kielégítse az ott élő embereknek. Továbbá szeretném 
kérni a Tavasz utca 12-14. elé, most lett felújítva a járdaszakasz, több 
helyen raktak is ki padokat, de a lakók külön kérték, hogy a 12. és a 14. 
elé is kérnének padot, illetve szemeteseket is szeretnének kérni, mert 
sajnos szemetelik az utcát, és ezt nem veszik jó néven. Szintén szemetest 
kérnek a MOL kúttól befele, ahogy jönnek az emberek ott az 
autófényezőnél, ugye jönnek a Hankookból hazafele, bevásárolnak ott a 
büfében, vagy nem tudom, hol, nagyon sok szemetet eldobálnak. Ő eddig 
saját terhére mindig összeszedte, de kéri, amennyiben lehet, legalább 
szemetest tegyenek ki. Ő elvállalja a szemetes ürítését is, csak valami 
megoldás legyen. Nagy örömmel vettem részt, illetve láttam, hogy a 
városban több helyen új buszmegállókat létesítettek nagyon szép üvegből, 
remélem, biztosítást is kötünk rá. Gondolom, ez Lőrinczi Konrádnak is 
határozott véleménye. Azt szeretném kérni, hogy az óvárosi malomnál, 
amit most csináltak buszmegálló mellett van egy nagyon régi kút, amit 
most ugyan a füvet lenyírták, de a bozót ott maradt, meg a kerítés 
borzalmas állapotban van, illetve a kút is, és annak a környéke évek óta, 
kődarab kockák ott hevernek mellette. Úgy gondolom, hogy a főút 
megérdemelne egy nagyobb rekonstrukciót, hogy az ott rendbe legyen 
téve. Azon kívül szintén többször kértem már a Százlábú hídi 
buszmegállónak a páratlan oldalán, a Pentelei Molnár János fele nincs 
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támfal a padon. Tehát nekiesnek az emberek annak a műanyagnak. 
Netántán egyszer véletlenül legurulnak ott a völgybe, tehát a támlát 
szeretném, hogyha megoldanák. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 11:41 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem is 
fogadóórán megkeresés alapján van néhány felvetésem, amit szeretnék 
megosztani a városüzemeltetéssel. Az egyik, Radnai Józsefné, 
Martinovics utca 31-nek a közös képviselője szeretné kérni, hogy ugye 
náluk eléggé speciális ott a hely, hiszen az egy ilyen magas járdás épület, 
tehát ők azt szeretnék kérni, hogy az első lépcsőfeljáró mellett, közvetlenül 
a 31. elé legyen a magas járdán egy pad elhelyezve. Ugye a 29. előtt, de 
már ott a földszinti oldalon egyet kihelyeztettünk még a tavalyi évben, ez 
most pótolná ott ezen a magas járdán a hiányzó dolgokat. Illetőleg szintén 
az ő bejelentése, de ugye evvel minden évben én is ismételten előjövök, 
hogy az épület, ugye Martinovics 35-ig tartó épület háta mögött van egy 
olyan vízelvezető árok, amelyik minden évben notóriusan feltelik földdel. 
Én ennek kértem az előzőekben valamiféle műszaki megoldását, valami 
ilyen eróziófelfogó műanyag hálót vagy valamit, amit a Martinovics másik 
háza mögötti parkolónál is valamelyik évben telepítettünk, hogy legyen 
betéve, hogy ez a problematika ismételten ne jöjjön megint és megint elő. 
De most minden esetre kérnénk ennek a vízelvezető ároknak, ami az 
egész házsor mögött végigmegy, tehát egy igen hosszú szakasz, ennek a 
kitakarítását oldják meg. Ezen kívül pedig a Fáy utca 6. előtt a járda és az 
út között van egy füves terület, amelyiken állandóan este felparkolnak, 
szinte mondhatnám a hálószobája alá a bejelentőnek. Oda kettő 
virágosládát, ebből a betonból készült virágosládát kérnénk kihelyezni, 
hogy ezt az illegális parkolást itt meg lehessen szüntetni. A Római 26. 
mellett, a Váci oldali úton van egy ilyen kettes parkoló szakasz, amelyikből 
az egyik, az egy mozgássérült parkoló, és ebben a szakaszban van egy 
vízelvezető árok, amelynek a szintje magasabban van, mint az aszfaltnak 
a szintje. Ennek kérnénk a visszasüllyesztését, mert eső esetén 
egyszerűen a kocsikból se ki, se beszállni nem lehet, sem pedig a 
csomagtartóból pakolni. Azt kérném esetleg a helyszínen majd akkor 
megnézni. Igyekeztem a hét folyamán Szabó Lászlóval, aki ugye a fák 
visszametszése kapcsán felelős a hivatalban, hogy tartsunk egy bejárást a 
Római 21-től 25-ig. Itt Szarvas Ferenc közös képviselő kérte, vannak 
olyan ház mellett lévő fák, amelyik a viharos időben állandóan csapkodják 
már a házfalat. Ezeknek a kosaras kocsival való visszametszését kellene 
a helyszínen megnéznünk, akár egy személyes bejárást is tehetnénk. 
Illetőleg a szeméttároló konténer mellett van egy kiszáradt fa, amelyiknek 
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a kivágását szeretném kérni. Aztán még egy másik nagyon fontos dolog, 
ugye az a közmeghallgatáson is elhangzott Aszódi Györgynétől, aki a 
Római körút 16-18. társasház közös képviselője, hogy a Római körút 16. 
2. emelet 3.-ban lakó renitens lakónak a lakásbérleti szerződése legyen 
felbontva. Ugye polgármester úr aláírta ennek a szerződésnek a 
felmondását, amit egyébként a bérlők megfellebbeztek. Én nagyon 
kérném jegyző asszonyt, hogy figyeljünk arra, hogy a lakói panasznak 
megfelelően ezt a lakásbérleti szerződést véletlenül se hosszabbítsuk 
meg, nem tudnak együtt élni evvel a lakóval. Köszönöm, úgy nagyjából 
ennyi lett volna. Ja, igen, és még a Martinovics utca 35. mögött a 
szeméttárolónál iszonyú mennyiségű illegális hulladék halmozódott fel, 
hogyha kérhetném, ezt illegális elszállításba tegyék meg, hogy elvitetik 
onnan. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Nekem is lenne egy pár dolog, ami a 
fogadóórámon elhangzott. Szeretném kérni a városüzemeltetésen, a 
Hétvezér utca és a Magyar út kereszteződése előtt volt egy „Várakozni 
tilos” tábla, annak a visszahelyezését, mert a Hétvezér utcában, amikor 
jönnek fölfelé, akkor nem lehet kilátni bal oldalra egyáltalán, mert ott a 
gumisnál rengetegen állnak. Ugyanúgy szeretném kérni a Hétvezér út és 
Magyar út kereszteződésénél van egy esőelvezető csatorna, az felé 
kellene egy ilyen átjáró tartó, hogy gépjárművel át lehessen menni rajta. 
Nagyon fontos lenne, és támogatom az első napirendi pontban, hogy a 
Magyar út 19-ben egy bérbe adott telep van, amit évek óta nem tartanak 
karban, a bérbe vevő nem tart karban. Nem tudom, hogy lehetne ezeket 
megszüntetni, mert azt gondolom, hogy csúfsága miatt abban a kertben 
van. Azt gondolom, hogy minden bérlőnek az önkormányzati törvény 
értelmében rendben kell tartani az adott területet. Többször kell ugye 
füvet, egyéb másokat vágni. Jó lenne, hogyha felszólítanánk. Úgy tudom, 
hogy többször föl lett szólítva, de vagy vegyük vissza ezt a területet, vagy 
valamit kellene a bérbe vevővel valamit tennünk. Már többször jeleztem, 
nagy probléma a Bem utca és a Tóth Árpád utca közlekedése akár 
gyalogosan, gyerekkel, babakocsival és egyéb. És már kértem ott a 
burkolatok felújítását, és ugye ott nagy probléma, azon a területen még 
esővíz és csatornarendszer sincs kialakítva, ezért nagyon komolyan oda 
kéne figyelni, és ezeket végre kéne hajtani. A Bem utca tulajdonképpen 
egy menekülő út, ha úgy vesszük, a temetőtől felfelé a hídon átmenve, 
egy menekülő útvonal. Nagyon sokszor próbálnak, nem akarom mondani, 
kik, menekülni arrafelé. De szeretnék kérni, hogy abba az utcába 
száguldanak az autók néha, szeretnék oda egy fekvőrendőrt kérni. 
Mindenféleképpen a lakók kérték, hogy ezt most már meg kéne oldani. 
Nem tudom, hogy ki merre akar menekülni, de hát azt gondolom, hogy be 
kéne tartani a KRESZ szabályait. És nem véletlenül volt az, hogy 
Újtelepen is szerettük volna családi övezetté, hogy egy kicsit 
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barátságosabb 30 km-es sebességkorlátozást bevezetni, mert a 
Nagyvenyimi úton, nem akarom mondani, az új úton elég szépen 
száguldanak az autók olyan 70-80-nal. De ez nem ide tartozik. Tovább 
menve eljött hozzám a Katica Óvoda, a Volánnak a vezetője a 
fogadóórámra, és a szülők által készített levelet átadták számomra. Ott az 
óvoda környékét kellene, a járdákat és egyéb más tevékenységet 
végrehajtani, mert már csetlenek-botlanak a picikék, a szülők is. Ezt a 
levelet szeretném átadni a városüzemeltetés részére, amit majd 
megteszek természetesen. Már voltunk bejáráson a Mátyás király út 1-7. 
szám lakóház oldalán új parkolók kialakítására, majd egyszer eljön az én 
időm is, hogy majd meg lehessen ezeket tervezni. Nagyon fontos lenne 
mindenféleképpen. A Szabadság úton, ugye a Szabadság 3-tól az én 
körzetem a 45-ig. A 45. előtt az aszfalton több helyen fel van púposodva, 
az aszfaltnak a javítását szeretném kérni. És szeretném kérni, hogyha a 
fáknak a visszametszését, lombtalanítását el lehet végezni ezen a 
területen. És engedjék meg, hogy minden városlakónak kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánjak, és nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg 
üdvözlést, amit kaptam azáltal, hogy a körzetemben képeslapokkal 
köszöntöttem az ott lévő lakókat. Nagyon szépen köszönöm. 
 

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

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
üggyel fordulnék ismételten a hivatalhoz. Egyrészt lakossági felvetés is, de 
múzeumigazgató úrral is egyetértünk abban a kérdésben, hogy a múzeum 
körüli területen egyrészt vannak olyan fák, amelyeknek a lombozata 
meglehetősen kiterebélyesedett, és fel kellene metszeni ahhoz, hogy ne 
ott végezzék el a sötétben a dolgukat egyes emberek, ezért a múzeum 
körüli területen a fák lombrendezését kérném. Elsősorban az alsó ágaknak 
a felnyírását kérném, illetve a Vasmű út 12. magasságában lévő fának is 
kérném a lombrendezését a teljes magasságban, merthogy elég sok 
száraz faág található rajta. Ugyanakkor meg a múzeum környékén van 
egy másik probléma, merthogy a galambok okoznak problémát. 
Különösen a múzeum mögött rengeteg galambürülék található. Valamilyen 
módon a galambokat erről a területről el kellene riasztani, a 
galambürüléket eltakarítani, csökkenteni, esetleg van olyan, hogy 
galambtüskét kihelyezni a múzeum elé. A piacnál is próbálkoztunk ezzel a 
megoldással. Meg kellene vizsgáltatni szakemberekkel, hogy milyen 
megoldás lenne célravezető a múzeum körüli galambproblémának a 
megoldásában. Egyúttal egy köszönetet is szeretnék tolmácsolni a DVG 
erdészeti ágazatának, merthogy az Erkel kert 2-3. előtt az udvarban, a volt 
homokozóban nagyon szép virágosítási munkálatokat végeztek, úgyhogy 
köszönet érte. A Martinovics utca 12., ez egy visszatérő probléma, ott a 
Martinovics utca 12. és 18. előtt továbbra is kérném a karex homokszínű 
korábbi szemetesek visszahelyezését. Rengeteg megkeresést kapok a 
lakóktól, hogy még mindig nem történt meg, és én még mindig kérem a 
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hivataltól a visszahelyezésüket. A Martinovics 24. oldalában az út 
túloldalán egy fa felnyomta a járdát, balesetveszélyes a járda. Ennek a 
vizsgálatát szeretném kérni, és egy bejárást, hogy nézzük meg a 
szakemberekkel, valamilyen megoldást találjunk ennek az elhárítására. 
Illetve a Szórád 14. udvarban kérte egy lakó, kérését továbbítottam, a 
Szórád 14. udvarban lévő fának a lombrendezését kérném. Ugyanezt már 
a hivatalhoz eljutattam, tovább is ment megrendelésként, de még a munka 
nem lett elvégezve, úgyhogy ezért ismételten megsürgetem. És egyúttal 
zárásképpen a lakóknak kívánnék áldott, békés húsvéti ünnepeket, és 
köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Osztályvezető Úr! A sort folytatnám 
azzal, hogy a korábbi kéréseimet én magam is kénytelen vagyok levezető 
elnökként is szóba váltani, elmondani, annak ellenére is, hogy nagyon sok 
dologban a körzet segítségére volt a városüzemeltetési osztály, és nem 
utolsó sorban a DVG Zrt. Sajnálatos módon képviselő úrnak is többször 
jeleztem, nem a körzetemet illető kérdés, de a Búzavirág utcai 
csapadékvíz elvezetés témája egyre sürgetőbb. Nagy tisztelettel arra 
kérem az illetékeseket, hogy jöjjenek ki, nézzék meg, vizuálisan 
érzékeljék, hogy miről beszélek. A szelektív hulladékgyűjtő kérdése 
sajnálatos módon ma is szóba került, valószínű, hogy mindig szóba fog 
kerülni, különös tekintettel arra, hogy az emberek várják a megoldást. A 
DVG Zrt. hétfői, illetve adott hét elszállítási lehetőségei némi garanciát 
nyújtanak abban a tekintetben, hogy talán történt valami. Említsem csak a 
Barátság városrészi hulladékgyűjtő, illetve szelektív gyűjtő környékét, vagy 
legutóbb az áldatlan állapotokkal bíró Babits utcai szelektív hulladékgyűjtőt 
és környékét. A kamera kérdése oly sokszor felvetődött, ígéretet kaptam 
arra, hogy a Barátság úti kamera, az értelemszerűen elkészül, illetve 
felszerelésre kerül, de ugyanúgy a Babits utcai kamera is szóba került. Két 
sajnálatos eseményt mindenképp szeretnék megosztani egyrészt a 
közgyűlés tagjaival, képviselő-társaimmal és nem utolsó sorban a 
városüzemeltetési osztállyal és a DVG Zrt.-vel, ugyanis köszönöm azt az 
akadálymentesített Barátság úti területet, amely nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a lakók megelégedésére nagyon jó állapotba került, de a 
Barátság úton oly sokszor jeleztem, a platánfa gyökere felnyomta a járdát, 
és ez a balesetveszély forrás a mai napig nem tűnt el. Miért is fontos ez? 
Sajnos többen elestek, megsérültek a többségében idős emberek közül. 
És amit én már semmiféle kifogásként nem tudok elfogadni, ez a Vasmű 
Klub előtti járdaszakasznak a javítása. Én korábban tettem javaslatot arra, 
hogy ugyan a Vasmű tulajdonát képezi, illetve a Dunaferr tulajdonát 
képezi, de az önkormányzat csináltassa meg, és számlázza ki a 
Dunaferrnek. Ugyanis az a süllyedés, az a járhatatlan állapot, az 
ténylegesen komoly balesetforrást jelent. A parkoló kérdésében örömteli 
számomra, hogy a mai napon is több parkoló tervezése került, kerülhetett 
sorba, sorra, de én magam is szeretném egyrészt a Nowa Huta téri 
parkolót megemlíteni, amire ugyan kaptam egy intelligens választ, egy 
korrekt levelet, de azt én nem tudom elfogadni, különös tekintettel arra, 
hogy a Barátság városrész más terei, így a Jászai Mari tér vagy a 
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korábban Marx tér, a Zacher tér környéke, akár a Németh László utcát is 
beleértve elkészülhettek ezek a parkolók. Nyilván említést tettem arról, 
hogy sajnálatos módon az elmúlt tíz évben ötezer autóval lett több 
Dunaújvárosban, ami elviselhetetlenné teszi a házak közüli parkolás 
lehetőségét. Ugyanitt felvetődik a kérdés abban a tekintetben is, hogy 
akinek nincs autója, nyilván a parkot meg akarja, vagy a zöld területet meg 
akarja tartani. Ebben egyébként a lakók között is vita van. A padok, kézi 
szemetesek, virágtartók belváros, Barátság városrész, kis Vasmű út, 
osztályvezető úrral egyeztettünk, ígéretet kaptam, hogy akkor és 
amennyiben megérkeznek ezek a padok, egyébként zárójeles 
megjegyzés, a Május 1. utcát kivéve az egyetlen városrész, ahol 
egyetlenegy darab új pad nem került kihelyezésre. A körzet takarítása. 
Legutóbb csak a Kohász utcát takarították, de az 1-es körzetben áldatlan 
állapotok vannak. Ebben kérem osztályvezető úr és a DVG Zrt. segítségét. 
Köszönöm szépen. További észrevétel, hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom, illetve a nyílt ülést bezárom. 5 perc szünetet rendelek 
el, és folytatjuk munkánkat.  
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