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rendkívüli 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. Lassingleitner Fruzsina képviselő  
8. Lőrinczi Konrád         képviselő 
9. Nagy Zoltánné  képviselő 
10. Pintér Attila  képviselő 
11. Sztankovics László   képviselő 
12. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

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

osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Engyel László  gazdálkodási vezető ügyintéző 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vasmű u. 41. 

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

A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Petrus Izabella orvos 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója 
Nyakacska Zsolt DKKA Nkft. ügyvezetője 
Vass Jenő Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási 

vezetője 
Oláh János Magyar Mentőszolgálat Alapítvány igazgatója 
Mudra József Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

képviselője 
  

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt 
ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Jó reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel 
köszöntök mindenkit Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
rendkívüli ülésén. Isten éltesse sajtószóvivő asszonyt, ma van a 
születésnapja, úgyhogy sok boldogságot kívánok neki e helyről is! Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt engedjék meg, hogy a tévé 
nyilvánossága előtt is megköszönjem annak a közel hetes ezer 
dunaújvárosi polgárnak, aki úgy döntött, hogy támogatja miniszterelnök úr 
ország védelmi elképzeléseit, aláírásával és vasárnapi szavazatával 
támogatta a kormányzó pártok európai uniós listáját, és ezzel igazolta, 
hogy a Fidesz a legerősebb párt Dunaújvárosban is. Úgyhogy ezt még 
egyszer nagyon szépen köszönöm. Egyúttal megköszönöm annak a több 
száz aktivistának és szimpatizánsunknak, aki nap mint nap, ajtóról ajtóra, 
utcáról utcára végigküzdötte a kampányt, és kiállt mellettünk. 
Megköszönöm a Helyi Választási Iroda valamennyi munkatársának, a 
szavazókörökben helyet foglaló bármelyik párt színeiben helyet foglaló, 
illetve önkormányzat által választott szavazóköri delegáltak eredményes 
munkáját, mellyel igazolták, hogy, ahogy az elmúlt években, így 
Dunaújvárosban a jelenlegi választás is törvényesen, a megfelelő 
jogszabályoknak megfelelően, demokratikusan zajlott le. A közgyűlés 
ülését megnyitom. Megállapítom, hogy igazoltan távol van dr. Ragó Pál 
alpolgármester úr, Izsák Máté képviselő úr, meg Besztercei Zsolt 
képviselő úr. A rendkívüli ülésen csak azok a napirendi pontok 
tárgyalhatóak, amelyeket az illetékes bizottságok véleményeztek. Az 
ügyrendi bizottság határozatképtelensége miatt a felveendő plusz egy 
napirendet még nem tudták véleményezni, azonban indítványoznám 
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önöknél, hogy vegyük fel azt a plusz egy napirendet a nyílt ülés végére, és 
egy kis időn belül, amennyiben határozatképes a bizottság, ezt kérem 
osztályvezető úrtól, hogy jelezze irányomba, abban az esetben a bizottság 
ülésezik, és meg tudjuk azt a napirendi pontot is tárgyalni. Ez a plusz egy 
napirend egyébként a Fabó Éva uszodával összefüggő gépészeti, 
uszodagépészeti rendszer felújítását megcélzó napirend. 
 
Aki ennek a felvételével egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső 
medencéjéhez tartozó uszodagépészeti rendszer felújítására” című előterjesztést a 
rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

285/2019. (V.30.) határozata 
„Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéjéhez tartozó 

uszodagépészeti rendszer felújítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. május 30-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső 
medencéjéhez tartozó uszodagépészeti rendszer felújítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 53. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a közgyűlés ne tárgyaljon meg kettő napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából. Ez a kettő, amelyet a bizottság levett, az 
egyik a 32. sorszámú napirend, ez a Görpark Programhoz való 
kapcsolódás, ez később feltételezem, visszakerül a közgyűlés elé, a másik 
pedig a 47. napirendi pont, melynek címe Javaslat állásfoglalás 
kialakítására a Dunanett Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészének 
VERTIKÁL Zrt. részére történő értékesítésről, amely egyébként már 
átkerülne a város gazdasági érdeke miatt a zárt ülés tárgysorozatába, de 
így arról sem döntünk, hanem indítványozom e kettőnek a levételét. 
Egyelőre még a nyílt ülés 47. napirendjeként a VERTIKÁL-os napirend, és 
nem a zárt ülés, amelyre fölvettük volna adott esetben. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés meghívó szerinti 32. és 47. 
napirendi pontjait a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
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Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Szabó Zsolt) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

286/2019. (V.30.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 32., 47. napirendi pontok levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. május 30-ai rendkívüli nyílt 
ülésének meghívó szerinti 32. napirendi pontját, mely „Javaslat állásfoglalás 
kialakítására az Országos Görpark Programhoz való csatlakozásról”, valamint a 
meghívó szerinti 47. napirendi pontját, mely „Javaslat állásfoglalás kialakítására az 
önkormányzat Dunanett Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészének VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt. részére történő értékesítésről”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek képviselő-társaim megszavazni a teljes nyílt ülés 
tárgysorozatát! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

287/2019. (V.30.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május 30-ai rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

                   
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésnek az állattartásról szóló 

32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete módosítására 
           
4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
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5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 
6. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella orvossal 

feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvetési 

rendeletének egyensúlyban tartásához szükséges külső forrás igénybevételének 
elfogadásáról 

 
9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
„Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére 

 
10. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

előirányzat átcsoportosításra 
               

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ 
mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
12. Javaslat a Baracsi úti arborétum fejlesztésével összefüggésben átjárási szolgalmi 

jog alapítására 
 

13. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 
tárgyában létrejött támogatási szerződés 4. számú módosítására 
               

14. Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program) 

 
15. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (kertes mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú 
ingatlanon) 

 
16. Javaslat Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási 

munkálataira 
        
17. Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér 

kialakítására 
 
18. Javaslat a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos épület 

bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos épületeinek 
bontására 
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19. Javaslat a római katolikus egyház támogatására, templomi ólomüveg ablak 
beépítése érdekében 

 
20. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 Egészségért 

Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
 
22. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
                             

23. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 

 
24. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
25. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 

díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 

26. Javaslat a DSZSZ Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására 
 

27. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 
évi éves beszámolójának elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 251/2019. (IV.18.) határozatának hatályon kívül helyezésére, és a 
határozatban foglalt határidő módosítására 

 
28. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi beszámolójának és 

2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint javadalmazási szabályzata 
módosítására 

 
29. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló 
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 

 
30. Javaslat a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére 
 
31. Javaslat forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság 

Dunaújvárosi Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által 
történő lebonyolításhoz 

 
32. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 

lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására 

 
33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi ingatlankezelési terve 

elfogadására 
 
34. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására 
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35. Javaslat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és 
Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosítására 

 
36. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezésére, valamint a 

bérleti szerződés felmondásának elfogadására 
 
37. Javaslat haszonkölcsön biztosítására a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 

(Dunaújváros, Erdősor 37.) 
 
38. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület részére 
     
39. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Vöröskereszt részére 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor 

Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan 
vonatkozásában kötendő szerződés bérleti díja mértékének véleményezésére 

 
41. Javaslat a BÁRDI AUTÓ Zrt. tulajdonában lévő 1526/6 helyrajzi számú ingatlan 

218,01 m2 nagyságú területének és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában levő, 1526/13 helyrajzi számú ingatlan 342,22 
m2 nagyságú területének egymás közti kölcsönös ingyenes használatára 

 
42. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Patrol Duna Bt. kérelme) 

 
43. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 

ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére, valamint támogatás 
nyújtására az Élményfürdő-komplexum kedvezményes használata és a 
kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában 
               

44. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda DVG Zrt. általi üzemeltetésére 
     
45. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyban kötött 

bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 
   
46. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 

 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési 

tervének 2. számú módosítására 
 
48. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes 
kiválasztására 
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49. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az 
eljárás megindítására 

 
50. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására 

 
51. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéjéhez tartozó uszodagépészeti 

rendszer felújítására 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvezető kolleganőnek, Forgó Krisztinának 
– majdnem azt mondtam, a tanácskozási – tehát jegyzőkönyv vezetési 
jogot biztosítani. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
288/2019. (V.30.) határozata 

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

Meghívott vendégeinknek legyenek kedvesek tanácskozási jogot adni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
289/2019. (V.30.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. május 30-ai rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés napirendjén zárt ülésen javaslatot tennék kettő napirendi pont 
megtárgyalására. Az egyik a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának 
megválasztása, a másik pedig, és bocsánat, és könyvvizsgálójának 
megválasztása, a másik pedig a Globál Faktor Zrt. kérelmének elbírálását 
indítványozza.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
290/2019. (V.30.) határozata 

a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május 30-ai rendkívüli zárt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója és könyvvizsgálója megválasztására 
 
2. Javaslat a Globál Faktor Zrt. kérelmének elbírálására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Akkor most még egyszer legyenek kedvesek jegyzőkönyvvezetőt 
választani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

291/2019. (V.30.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

És tanácskozási jogot biztosítani, bár külön meghívott vendég nincsen, 
hiszen Mádai Balázs úrnak SZMSZ-ünk értelmében állandó tanácskozási 
joga van, így ez ebben az esetben indifferens. Rátérünk az első napirendi 
pontra. Jó, most határozatképes az ügyrendi bizottság. Akkor pár perc 
szünetet rendelnék el, amíg megtárgyalják a napirendet. 
 
 

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

                   
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésnek az állattartásról szóló 

32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 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 
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5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
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 

 
6. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella orvossal 

feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvetési 

rendeletének egyensúlyban tartásához szükséges külső forrás igénybevételének 
elfogadásáról 
Előadó: a polgármester 

 
9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
„Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
10. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

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

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ 
mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
12. Javaslat a Baracsi úti arborétum fejlesztésével összefüggésben átjárási szolgalmi 

jog alapítására 



12 

 

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

 
13. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 

tárgyában létrejött támogatási szerződés 4. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
               

14. Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program) 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
15. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára (kertes mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú 
ingatlanon) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               

16. Javaslat Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási 
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 

        
17. Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér 

kialakítására 
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 

 
18. Javaslat a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos épület 

bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos épületeinek 
bontására 
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 a római katolikus egyház támogatására, templomi ólomüveg ablak 

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

 
20. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 Egészségért 

Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

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

 
22. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
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 

                             
23. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi 

támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
24. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 

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

 
25. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 

díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
26. Javaslat a DSZSZ Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására 

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

 
27. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. 

évi éves beszámolójának elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 251/2019. (IV.18.) határozatának hatályon kívül helyezésére, és a 
határozatban foglalt határidő módosítására 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi beszámolójának és 

2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint javadalmazási szabályzata 
módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
29. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló 
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére 

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

 
31. Javaslat forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság 

Dunaújvárosi Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által 
történő lebonyolításhoz 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke           
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 

lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi ingatlankezelési terve 

elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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34. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és 

Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezésére, valamint a 

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

 
37. Javaslat haszonkölcsön biztosítására a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 

(Dunaújváros, Erdősor 37.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

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

     
39. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Vöröskereszt részére 

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

 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor 

Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan 
vonatkozásában kötendő szerződés bérleti díja mértékének véleményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
41. Javaslat a BÁRDI AUTÓ Zrt. tulajdonában lévő 1526/6 helyrajzi számú ingatlan 

218,01 m2 nagyságú területének és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában levő, 1526/13 helyrajzi számú ingatlan 342,22 
m2 nagyságú területének egymás közti kölcsönös ingyenes használatára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 



16 

 

42. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Patrol Duna Bt. kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
43. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 

ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére, valamint támogatás 
nyújtására az Élményfürdő-komplexum kedvezményes használata és a 
kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke           
               

44. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda DVG Zrt. általi üzemeltetésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

     
45. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyban kötött 

bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

   
46. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési 

tervének 2. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
48. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes 
kiválasztására 
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 
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49. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” 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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
50. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására 

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

 

 

51. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéjéhez tartozó uszodagépészeti 
rendszer felújítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója és könyvvizsgálója megválasztására 

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

 
2. Javaslat a Globál Faktor Zrt. kérelmének elbírálására 

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

 
Szünet 
Szünet után: 
 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És akkor rátérünk az első napirendi pontra, ez a tavalyi költségvetés 
zárszámadási rendeletének elfogadása. Hozzászólás hiányában legyenek 
kedvesek dönteni! 
 
Aki támogatja, az igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 16/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A döntés minősített többséget igényel, és meg is kapta a minősített 
többséget. Jó, a következő napirendi pontunk. Tessék? Bocsánat! Négy 
darab határozati javaslatból áll, így van. 
 
Akkor előbb a I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

292/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés 
végrehajtása során keletkezett, a 4. mellékletben részletezett adatokkal szereplő 
intézményi alulfinanszírozások összegét az intézmények részére nem utalja ki.  
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2019. május 31. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
293/2019. (V.30.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, 

intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a 2018. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan az intézményi beszámolók 7/A. űrlapja szerint megállapított és a 
költségvetési zárszámadási rendelet 9.b. melléklete szerinti maradvány összegét 
jóváhagyja, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg felhasználását a 
kötelezettségvállalás jogcímének megfelelő kiemelt előirányzaton felhasználni 
engedélyezi, valamint a szabad maradvány összegét az intézményektől elvonja és 
az intézmények évközi többletkiadásainak finanszírozásához, a 2019. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az intézményi tartalék előirányzat sor javára 
113.947.480 Ft összegben számolja el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő : Az intézmények részére történő kiközlésre:  2019. május 31. 

A maradvány elvonás pénzügyi rendezésére:  2019. május 31. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

III. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

294/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, 
az önkormányzati maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7/A. űrlapja szerint 
megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti 
maradvány összegét elfogadja. 
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
 Határidő :  A soron következő 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a IV.! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

295/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi 
önkormányzati költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről 

tett 2018. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárszámadási rendelet tervezethez 
1. függelékben csatolt, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői 
nyilatkozatokat megismerte és a mellékletek szerint jóváhagyja: 
 

- 1. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
- 2. melléklet Dunaújvárosi Óvoda 
- 3. melléklet Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

Idősek Otthonai 
- 4. melléklet Egészségmegőrzési Központ 
- 5. melléklet ÚTKERESÉS Segítő Szolgálat 
- 6. melléklet Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
- 7. melléklet Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
- 8. melléklet Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
- 9. melléklet Intercisa Múzeum 
- 10. melléklet József Attila Könyvtár Dunaújváros 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
Határidő:    2019. május 30.   
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozatot küldje meg az 1. pontban felsorolt intézmények vezetői részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester 

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

Határidő:  2019. május 31. 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az ez évi költségvetésünk módosításáról, módosítására kerül sor. Mi a 
probléma? Igen. És utána jelezte jegyző asszony, hogy négy római 
fejezetből áll.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 17/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésnek az állattartásról 

szóló 32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Harmadik, állattartásról szóló rendelünk módosítása. Barta képviselő úré a 
szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Érdeklődni 
szeretnék, ugyanis tavaly az egyik közgyűlésen elfogadtunk egy olyan 
határozati javaslatot, ami arról szólt, hogy egyrészt ott a völgyben egy 
kutyafuttató lesz, illetve továbbiaknak megtörténik a feltérképezése. Akkor 
elég nagy volt a lendület, hiszen volt egy szervezet, aki fölajánlott erre 
különböző felszerelést. Aztán őket sikerült még megkergetni is, és 
továbbra sincs semmi ezekkel a kutyafuttatókkal, pedig igény, illetve 
szükség, az lenne rá. És itt szeretném megkérdezni, hogy hol tart ez a 
dolog. Hiszen egy hely konkrétan ki volt jelölve. Rákérdeztem, már akkor 
azt mondták, hogy folyamatban van. Tehát azért egy kutyafuttatónak, ha 
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már csak egyről is beszélünk, azért nem hiszem, hogy több mint egy év 
kell ahhoz, hogy létrejöjjön. Ez iránt szeretnék érdeklődni. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Képviselő úr! Írásban fog a kérdésére választ kapni. 
 
Aki támogatja a rendelet módosítását, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – megalkotta a 
18/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Településszerkezeti terv módosítása. 
 
Aki támogatja, az igenlően 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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

296/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 299/2016. (V.19.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy az eredeti 1.a melléklet Településszerkezeti tervlap helyébe a jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes 
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2026. május 19. 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – megalkotta a 19/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6.  Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella 

orvossal feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés 
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Dr. Petrus Izabella orvos 
                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi 
 osztályvezető  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A doktornő megérkezett? Osztályvezető asszony! Nem? Javaslat a 4. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella orvossal 
kötendő szerződés véleményezésére. Felhívom szíves figyelmüket, hogy 
kettő határozati javaslatból áll az előterjesztés. 
 
Előbb a I.-ről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

297/2019. (V.30.) határozata 
4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 

dr. Petrus Izabella támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Petrus Izabella orvos részére 

egyszeri 4 millió forint letelepedési támogatás címén vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a háziorvosi tevékenység tényleges megkezdése időpontjától, 
azzal, hogy dr. Petrus Izabella hat évig köteles a dunaújvárosi 4. számú felnőtt 
háziorvosi körzetet háziorvosként ellátni, amennyiben a háziorvosi 
tevékenysége Dunaújvárosban hat év letelte előtt bármely okból megszűnik, 
úgy a támogatás időarányos összegét 30 napon belül egy összegben köteles 
visszafizetni. 

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

fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5.a melléklet 11. Egészségügyi feladatok 1. 
Hiányszakma letelepedési támogatás (orvos) soron rendelkezésre áll. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Petrus Izabellával a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. július 1. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
298/2019. (V.30.) határozata 

4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella orvossal 
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

legkésőbb 2019. szeptember 1-től a dunaújvárosi 4. számú háziorvosi körzetre 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Petrus 
Izabella orvossal.  

 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Petrus Izabella orvossal, mint az általa, a határozatban megjelölt 
határidőben bejelentett vállalkozás képviselőjével. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért:  
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a feladatellátásra vállalkozó orvos által bejelentett vállalkozás 
                 adatainak közlését követően, legkésőbb azonban 2019. július 1. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Petrus Izabella orvossal, miután Petrus Izabella a 2400 Dunaújváros, Vasmű 
út 10. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős 
határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért:  
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-III. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a negyedéves pénzügyi terv teljesítéséről szóló 
tájékoztató. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

299/2019. (V.30.) határozata 
az Önkormányzat 2019. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztatót. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi 

költségvetési rendeletének egyensúlyban tartásához szükséges külső 
forrás igénybevételének elfogadásáról 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Költségvetési rendeletünk egyensúlyban tartásához szükséges külső 
forrás igénybevételének elfogadása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Továbbra 
is nagyon hiányolom ezzel a hitellel kapcsolatban, hiszen lassan január 
vagy február óta szenvedünk ezzel, most is benne van az anyagban. 
Konkrét ajánlat van az egyik banktól, és még mindig nincs ott, hogy ezt a 
másfélmilliárd forintot mire költené a város. Többször volt köztünk vita 
abból itt fogalmi zavarokkal kapcsolatban, végül elhangzott, ez egy 
fejlesztési hitel, nyilván konkrét célok vannak. Itt megint úgy fogunk róla 
dönteni, hogy nem szerepelnek a konkrét célok, semmi nincs, hogy 
háromszázmillió erre megy, kétszázmillió arra megy. Többször kértem már 
ezt az anyagot, semmit nem kaptam ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon 
szeretnénk végre azt látni, hogy ne kelljen a pletykákra adnunk, hogy 
konkrétan mire és hány forint megy ebből a másfélmilliárd forintból, ha már 
így el szeretnék adósítani ezt a várost újra. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Képviselő Úr! Fel szeretném hívni a figyelmét, hogy 2013-ban, 
2013 év elején, amikor a magyar kormány egy döntésével rendbe tette a 
települési önkormányzatok költségvetését, olyan költségvetési válságban 
vette át egyébként 2010-ben a jelenlegi városvezetés, a közgyűlés, az 
önkormányzat, a település működtetését, amellyel ellehetetlenült volna a 
város. Első lépésben ugye a kormány ezt tette meg, második lépésben 
ugye az alap- és középfokú oktatási intézmények fenntartó váltást élt át, 
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mert ugye a tankerület alá kerültek az alapfokú, és a szakképzési 
intézmények pedig a szakképzési centrum működtetése alá. Nem 
beszélve a kórház, amely igen komoly anyagi terhet rótt egyébként 
korábban önkormányzatunk költségvetésére, a kórháznak az állami kézbe 
való átadása is megtörtént. Teszem hozzá zárójelben, hogy 
önkormányzatunk azóta is a kórház kezdeményezéseit, pályázatait 
továbbra is támogatólag állunk mellé. Úgyhogy ne tessék abból a 
feltételezésből kiindulni, hogy a jelenlegi, és reményeim szerint, leendő 
városvezetés terve, elképzelése a város költségvetését romba döntése. 
Szepesi Attila alpolgármester úr sziszifuszi munkáját, ahogy szokta 
fogalmazni, könyökvédős könyvelői munkáját ismerve szigorúan őrködik a 
költségvetés, néha még szigorúbban is, mint kellene, őrködik a 
költségvetés egyensúlya fölött. Nincs ilyen szándékunk. Egy nagyon 
komoly terv mentén a jövő városát építjük, terv mentén, a Modern Város 
és a TOP-os pályázati források bevonásával olyan látványos fejlesztések 
indultak meg ebben a városban, és tartanak, és húzódnak át a következő 
önkormányzati ciklusra, amelyek még soha nem voltak Dunaújvárosban. 
Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Február óta kérem azt az anyagot, hogy mi az, amire 
költenék önök ezt a másfélmilliárd forintot. Ön említett itt pár dolgot, 
nyilvánvalóan gazdasági alpolgármester úr elhiszem, hogy őrzi ezt a 
kulcsot. Nyilvánvalóan vannak, akik tudják, hogy miért másfélmilliárd 
forintra van szükség. Ha vannak, akik tudják, hogy miért másfélmilliárd 
forintra van szükség, akkor február óta miért nem lehetett ezt velünk 
megismertetni. Kb. negyedszerre van itt ezzel a kapcsolatosan az anyag, 
vagy lehet, hogy már akár ötödszörre. Egyetlenegyszer nem volt mögé 
téve, hogy ez a másfélmilliárd forint mire kell. Én elfogadom az ön 
válaszát, polgármester úr, de nyilvánvaló, ismerje el, hogy abban az 
esetben, tehát ahhoz, hogy mi felelősségteljesen tudjunk dönteni egy ilyen 
helyzetben, az, hogy most másfélmilliárd forint kell, az ahhoz kevés, és 
igenis szerintem nemcsak, hogy szeretnénk, hanem jogunk is van látni, 
hogy pontosan, hogy mire kell ez a másfélmilliárd forint, mert addig, amíg 
nem láthatjuk, addig igencsak él bennünk a gyanú. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Egyetlenegy megjegyzést engedjen meg. Én fordítva látom a 
folyamatot. Mégpedig a tekintetben látom fordítva a folyamatot, hogy van 
egy költségvetés tervezés, osztályvezető asszony, alpolgármester úr, 
jegyző asszony vezetésével, abban látszódnak a kiadás és folyó oldal 
közötti különbségek. Látszódnak azok az elkötelezettségek, amelyeket 
egyébként ön pontosan meg tud nézni, hogy mely korábbi közgyűlési 
határozatok alapján kell még bevonnunk, önmagunknak rendelkezésre 
bocsátani forrásokat. És amennyiben ez a hitelfelvétel lehetősége 
pozitívan opcionálódik, eldől, abban az esetben természetesen a 
közgyűlés fog ennek a felhasználásáról, törvényesen a közgyűlésnek kell 
döntenie. Tehát fordítva látom a folyamatot. Egy elvi döntés kell ahhoz, 



28 

 

hogy ez megtörténjen. Ha megtörtént, és pozitív ennek az elbírálása, 
akkor ennek a részletes lebontása, amit ön kért, utána történhet meg, 
mégpedig közgyűlési előkészített határozati javaslatok formájában. 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja a napirendi pontot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
300/2019. (V.30.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 
rendeletének egyensúlyban tartásához szükséges külső forrás 

igénybevételének elfogadásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.500.000.000 Ft összegű, 46 havi 
lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2022.09.30. lejárattal, 
fejlesztési célra, beruházások és felújítások megvalósítására. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet 
saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára 
(beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a hitel fedezetéül felajánlja 
valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető 
költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó 
számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály 
szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési 
számlájára. 
 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad 
az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési 
számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása 
érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a 
helyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint 
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megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az 
önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik 
arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, 
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) 
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Ezzel 
kapcsolatban a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont 
szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a szükséges Kormány 
hozzájárulás megszerzése iránt intézkedjen és a hozzájárulás megérkezését 
követően a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki 
szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse, 
továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
Határidő :    2019. május 30.   

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Egyébként természetesen értettem a kérdését nyilvánvalóan. 
 

9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 
„Fürdőpark kialakítása” projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a 9. napirendi pontra, azt mondja, hogy új városi fürdő- és vízi 
sport komplexum megvalósítása, nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
megbízási szerződés. 
 
Aki támogatja, az igen gombot nyomja meg! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
301/2019. (V.30.) határozata 

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának 
ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” 

projektelem nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződés 
megkötéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az MVP 
„Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és 
beruházási koncepciója” keretén belül a „Fürdőpark kialakítása” projekt nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos PR-marketing feladatok DVG Zrt. által történő ellátására 
vonatkozó feltételes Megbízási szerződés aláírásra és intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 14. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” 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: 
 

Szintén Modern Város Program, Szalki-szigetre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosítás. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

302/2019. (V.30.) határozata 
az „MVP- Szalki-sziget rekreációs célú” 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 



31 

 

átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról 
összesen 761.281 Ft értékben az 5. melléklet 22.5./MVP/dologi 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  

 
11.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a 

„Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Vasmű út 41. 
 Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szálloda és Rendezvényközpont létesítése ugye az AQANTIS 
Gyógyászati központ mellett. Négy határozati javaslatot tartalmaz az 
anyag. 
 
Előbb a I.-ről döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 

KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG

5163018 5.b/24.3.

ÖSSZESEN

5. melléklet/22.5. 
MVP/dologi

K336- Egyéb 
szakmai 
szolgáltatások 599 434 Ft

K351- Működési 
célú előzetesen 
felszámítot t ÁFA 161 847 Ft

761 281 Ft
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(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

303/2019. (V.30.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 

Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati 
Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 40 640 000,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetése 
terhére akkor biztosítsa, amikor a kormányhatározat alapján megkötött 
támogatói okiratban meghatározott összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett 
bankszámlára megérkezik. Ebben az esetben a forrást a 7. a/22.5.1 MVP 
Szálloda soron biztosítja. 

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

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

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

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

II. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
304/2019. (V.30.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati 

Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 
megkötésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 25 400 000,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetése 
terhére akkor biztosítsa, amikor a kormányhatározat alapján megkötött 
támogatói okiratban meghatározott összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett 
bankszámlára megérkezik. Ebben az esetben a forrást a 7. a/22.5.1 MVP 
Szálloda soron biztosítja. 

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

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

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

III. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
305/2019. (V.30.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 
Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati 

Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 
megkötésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 25 400 000,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetése 
terhére akkor biztosítsa, amikor a kormányhatározat alapján megkötött 
támogatói okiratban meghatározott összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett 
bankszámlára megérkezik. Ebben az esetben a forrást a 7. a/22.5.1 MVP 
Szálloda soron biztosítja. 

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

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

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És IV. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

306/2019. (V.30.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a „Szálloda és 

Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati 
Központ mellett” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyilvánossági biztosítására 
és PR-marketing feladatok ellátására a DVG Zrt.-vel megbízási szerződést 
kössön, melyben összesen bruttó 55 321 200,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetése 
terhére akkor biztosítsa, amikor a kormányhatározat alapján megkötött 
támogatói okiratban meghatározott összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett 
bankszámlára megérkezik. Ebben az esetben a forrást a 7. a/22.5.1 MVP 
Szálloda soron biztosítja. 

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

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

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat a Baracsi úti arborétum fejlesztésével összefüggésben átjárási 
szolgalmi jog alapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szolgalmi jog alapítása, a Baracsi úti arboretum átjárási szolgalmi jog. 
 
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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

307/2019. (V.30.) határozata  
átjárási szolgalmi jog alapításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező dunaújvárosi 
belterület 664 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Baracsi út 47. 
szám alatti, 1453 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 
megnevezésű ingatlan megközelítését biztosítandó átjárási szolgalmi jog 
legyen alapítva Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú 
tulajdonát képező dunaújvárosi belterület 663/11 hrsz. alatt felvett, 
természetben 2400 Dunaújváros, Baracsi út 663/11. hrsz. alatti, 2205 m2 

alapterületű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 171 m2 területére és a 
DVG Zrt 1/1 arányú tulajdonát képező dunaújvárosi belterület 663/14 hrsz. alatt 
felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Baracsi út 663/14. hrsz. alatti, 1 ha 
0175 m2 alapterületű „erdő” és „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 517 m2 
területére a B-61/2018. munkaszámú, FM: 408/2019. számú, BeTó Bt. (Bertók 
Mária földmérő mérnök) által készített és a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2019.02.20-án záradékolt 
szolgalmi jog bejegyzéshez készült vázrajz alapján dr. Móricz Zoltán ügyvéd 
által készített „TELKI SZOLGALOM ALAPÍTÁSA” című okirat tervezet szerint. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 
közlésére és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező telki 
szolgalom alapításáról szóló okirat aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére:  
                          a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 
                          8 napon belül 
                        - a telki szolgalom alapításáról szóló okirat aláírására: 
                            a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
13. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 

tárgyában létrejött támogatási szerződés 4. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója                

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Labdarúgó-stadion 2. ütem újabb módosítása a támogatási szerződésnek. 
 
Aki támogatja, 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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

308/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 

létrejött Támogatási Szerződés 4. számú módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 86/2018. (II.15.) határozata 

alapján a Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában a 
2017. december 29-én megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Támogató fél három alkalommal módosította. 
A módosítás alapján a támogatási keretösszeg, mely ténylegesen a fejlesztésre 
fordítható teljes forrás összege mindösszesen bruttó 1.396.512.000,- Ft. A 
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása 2019.01.25.-én került aláírásra. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte az Emberi 
Erőforrások Minisztériumánál a Támogatási Szerződés 4. számú módosítását, 
melynek indoka a feladatok szakmai megvalósításának határidejének, a végső 
elszámolás határidejének módosítása és a költségterven belüli források 
átcsoportosítása. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Kedvezményezett a jelen 

határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 4. számú módosításával 
egyet ért és abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

3. pontban elfogadott támogatási szerződés módosítás aláírására és ahhoz 
szükséges döntések meghozatalára. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. június 14. 

                        - a szerződés aláírására: 2019. június 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14. Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program) 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kubinyi Ágoston Program, múzeumi programhoz való csatlakozás. 
Üdvözlöm igazgató urat! 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
309/2019. (V.30.) határozata 

a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program) 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Intercisa Múzeummal, Vasmű út 41. Irodaház Kft.-
vel együttműködve, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában foglaltak, illetve a kapcsolódó 
pályázati kiírás szerint elkészülő, Muzeális intézmények szakmai támogatására 
meghirdetett, 1.aa) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása alcélra irányuló, 
„Város és városfejlesztés története” c. állandó kiállítás létrehozása tárgyú 
pályázat benyújtását, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását a 
pályázat elnyerése esetén. 

 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
            a polgármester 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
 a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
 az Intercisa Múzeum igazgatója 
 a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

Határidő: a projekt megvalósítására: 2020. december 31. 
    a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2021. január 31. 
    a támogatással való elszámolásra a támogatás felhasználásával    
    érintett tárgyévről készült zárszámadás időpontja 

 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő pályázati projekt végrehajtásához a projekt tervezett összköltsége 10 
%-ának erejéig 3 000 E Ft összegű saját forrást biztosít az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.14) rendelet 5. b 
melléklet „Intézményi tartalék” elnevezésű sor terhére. 

 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e 
határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 

Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
     a polgármester 
   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
     a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
   - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
     a pénzügyi bizottság elnöke 
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    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

15. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival 
kapcsolatos döntések meghozatalára (kertes mezőgazdasági területeken 
és a 2624/1 hrsz.-ú ingatlanon) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kertes mezőgazdasági területeken településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos döntések. 
 
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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

310/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 

beérkezett vélemények elfogadásáról (kertes mezőgazdasági területeken és 
a 2624/1 hrsz.-ú ingatlanon) 

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

figyelembe veszi Dunaújváros településrendezési eszközeinek a kertes 
mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú ingatlanon történő 
módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 41. §-a szerinti véleményezési 
eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 
1.  Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
2.  Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi 

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 
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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.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
9.  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály 
10.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
11.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

 
Nem adott véleményt: 
 

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

Főosztály 
 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 
beérkezett eltérő észrevételeket a határozat mellékletében szerepelő indokok 
miatt nem veszi figyelembe 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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. határozati javaslat! 
 

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



42 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
311/2019. (V.30.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 
készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 

(kertes mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú ingatlanon) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek a kertes mezőgazdasági területeken és a 
2624/1 hrsz.-ú ingatlanon történő módosításával kapcsolatban az „egyes tervek 
és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 
(továbbiakban Kr.) 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja indokoltnak. 

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

városi főépítész közreműködésével az 1. 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. június 25. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

16. Javaslat Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási 
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  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási 
munkálatok, megbízás, DVG. Mégpedig Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros területén lévő buszvárók 
bontási, út- és lépcső javítási munkáit Erdősor 41. melletti lépcső 
átépítése, úgy tudom, hogy egy meg is kezdődött egyébként, felújítása, új 
korlát telepítése, valamint Attila utca 10/A. szám alatti területről beszélünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

312/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási munkálataira 

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

Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási munkáit 
(Dunaújváros közigazgatási területén lévő buszvárók elbontási és helyreállítási 
munkái, Attila u. 10/a. szám előtti füves terület térkő burkolatra történő cseréje, 
Erdősor 41. szám melletti megsüllyedt lépcső átépítése és felújítása, valamint új 
korlát telepítése) bruttó 17.537.105,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros közigazgatási területén lévő buszvárók elbontási és helyreállítási 
munkái fedezetét egyrészt 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 „1.4. Fedett buszváró 
pavilonok felújítása” sorában megjelölt 10.000.000,- Ft előirányzat és a rendelet 
7.b. mellékletében a „2. Városfejlesztés- és rendezés” alcím alatt szereplő „1.5. 
Buszöblök felújítása” szakfeladat soráról  átcsoportosításra kerülő 2.674.466,- 
Ft biztosítja. 

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

Attila u. 10/a. szám előtti füves terület térkő burkolatra történő cseréje fedezetét 
bruttó 1.722.505,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő „2.1. Berzsenyi Dániel út felújítása” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Erdősor 41. szám melletti megsüllyedt lépcső átépítése és felújítása, valamint új 
korlát telepítése fedezetét bruttó 3.059.165,- 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. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő: 2019. június 14. 
 
6.  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. június 14. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
17.  Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér 

kialakítására 
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  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy Dunaújváros Önkormányzata 
sziszifuszi módon folyamatosan városrészről városrészre haladva újítja fel 
játszótereit, modernebb, biztonságosabb, uniós előírásoknak jobban 
megfelelő játékelemek beépítésével. A jelenlegi döntés a Hengerész utca 
területén egy új közterületi játszóteret irányoz elő. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
313/2019. (V.30.) határozata 

 Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér kialakítására 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-től 
megrendeli Dunaújváros Hengerész utca területén egy új közterületi játszótér 
kialakítására bruttó 1.699.013,- Ft értékben. 

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

feladatra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től rendeli meg, az 
árajánlatban foglalt egységárak figyelembe vételével, amelyre a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 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 3. pont figyelembevételével előkészített beszerzési 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 24. 

 
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. június 14. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18.  Javaslat a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos 

épület bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos 
épületeinek bontására 
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  
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Gyepmesteri telep romos épület bontása. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

314/2019. (V.30.) határozata 
a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos épület 

bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos 
épületeinek bontására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a 1449/4 hrsz. 

alatt található 2 db önkormányzati tulajdonú romos épület bontásával és a 
bontott épületek vonalában (telekhatáron) a kerítés építésével, valamint a 
Gyepmesteri telep romos épületeinek bontásával a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg összesen 
nettó 39.215.580.- Ft + Áfa, bruttó 49.803.787.- Ft összegben. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban 
rendelet) 7/a. melléklet, 5. „Víziközmű szolgáltatás”, 5.3 „Szennyvíztisztító telep 
új sodorvonali vezeték kivitelezése „ soráról átcsoportosított összeg biztosítja. 
Az átcsoportosított összeg a következő költségvetési sorokon kerül 
feltüntetésre: 

 
43.785.892.- Ft - 5. melléklet  „Városfejlesztés és rendezés” cím alatt a „Dologi 
kiadások” sor, 
6.017.895.- Ft -7/a melléklet „1. Városfejlesztés és rendezés„ cím alatt „1449/4 
hrsz. - ú ingatlanon kerítés építése” új sor. 
Az átcsoportosított összeg nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz tartozó 
munkák elvégzését. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő: 2019. június 14. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

19. Javaslat a római katolikus egyház támogatására, templomi ólomüveg 
ablak beépítése érdekében 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Baltási Nándor plébános  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend a római katolikus egyház támogatása, templomi 
ólomüveg, egy ólomüveg beépítése érdekében. Szeretném elmondani 
tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése ahogy az elmúlt években, 
jelenleg is, és lehetősége szerint a jövőben is támogassa a helyben 
működő történelmi egyházakat. Történelmi egyházak klasszikus 
értelemben véve nyilván a hagyományos egyházpolitikai tevékenységen 
túl nagyon sok olyan szociális, karitatív, kulturális, ifjúságvédelmi, 
gyermekvédelmi, oktatási feladatot vállalnak fel, amelyet általában ugye az 
önkormányzattal karöltve hajtanak végre. Nagyon régi kérése ez a római 
katolikus egyház helyi vezetésének, úgyhogy kérem, hogy ezt az összeget 
biztosítsuk számukra, és e helyről, de majd egy körlevélben is, e helyről a 
nyilvánosság erejét megragadva fordulnék Dunaújváros kis- és 
középvállalkozóihoz, meghatározó munkahelyteremtő foglalkoztató 
vállalataihoz, cégeihez, hogy a további kettő, de legalább egy, és utána 
meg egy ólomüveg megvalósításához saját erőforrást bevonva 
próbáljanak segítséget nyújtani, és ezt meg is fogom tenni egyébként 
írásos formában a helyben működő, meghatározó iparűzési adójukat 
helyben befizető, de ugyanakkor helyben foglalkoztató, és még egyszer 
mondom, helyben munkahelyet teremtő cégek irányába.  
 
Aki támogatja a katolikus egyház kérelmét, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

315/2019. (V.30.) határozata 
a római katolikus egyház támogatásáról, 

templomi ólomüveg ablak beépítése érdekében 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Római Katolikus 
Plébánia kérelme alapján bruttó 10.000.000 Ft-ot biztosít templomi ólomüveg 
ablak beépítésre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelete Általános tartaléka 
terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője       
Határidő: 2019. június 14. 

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

pontban elhatározottakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

20. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 
Egészségért Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladatellátási 
szerződés megszüntetésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Bekő Irén háziorvos 

                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi 
 osztályvezető  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezoterika 3X7 Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetése. Itt 
a doktornő mondta fel ezt a feladatellátási szerződést. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

316/2019. (V.30.) határozata 
a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 Egészségért 

Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés 
megszüntetéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ezoterika 3x7 
Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli dr. Bekő Irén) között 2013. 
június 26-án létrejött feladat-ellátási szerződést dr. Bekő Irén 2019. március 1. 
napjával, 6 hónapos felmondási határidővel felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 

9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet betölteni 
kívánó jelentkező hiányában – 2019. szeptember 1. napjától helyettesítéssel 
oldja meg, egyben felkéri a polgármestert, hogy Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére a működési engedélyt kérje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és a 
finanszírozási szerződést kösse meg a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. július 31. 

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

Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaságot, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát és a 
Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőt a határozat megküldésével 
tájékoztassa a testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2019. június 14. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 
 



50 

 

21.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvodánk alapító okiratának módosítására kerül sor. Üdvözlöm Gyenes 
Józsefné igazgató asszonyt! 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2019. (V.30.) határozata  
a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII. 11.) számú 

határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata módosítására – 
intézményátszervezés okán – az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 15309-3/2019. 
 

Módosító okirat 
 
A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2018. május 17. napján kiadott, 13644-5/2018. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
– Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 317/2019. (V. 
30.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek  
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek  
ac) kiemelten tehetséges gyermek, 
kivéve a látásfogyatékos, középsúlyosan értelmi fogyatékos F71-F72, súlyosan 
értelmi fogyatékos, súlyos autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek. 
Kötelező feladata, hogy ellássa az óvodai nevelés feladatait a közoktatási törvény, a 
nemzeti köznevelési törvény előírása, a mindenkor hatályos rendeletével kiadott 
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Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített óvodai nevelési program, 
pedagógiai-program alapján. 
Gondoskodik a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon a déli meleg 
főétkezés, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés biztosításáról.  
 
Az intézmény nevelési tevékenységének sajátosságai: 
Valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros 
Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján.” 
3. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája 

- 168 

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma 
Tagóvodája 

- 95 

3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita 
Tagóvodája 

- 100 

4 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

- 96 

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti 
Tagóvodája 

- 125 

6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája 

- 175 

7 Dunaújvárosi Óvoda Katica 
Tagóvodája 

- 40 

8 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

- 50 

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta 
Tagóvodája 

- 125 

10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár 
Tagóvodája 

- 175 

11 Dunaújvárosi Óvoda Római 
Városrészi Tagóvodája 

- 171 

12 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

- 96 

„ 
 
Jelen módosító okiratot 2019. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, 2019. május 09. 

P.H. 
 

Cserna Gábor 
polgármester 

 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. május 24. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

4. 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. május 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására 
vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
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 következő napirendekben különböző feladatot ellátó, és ez nagyon 
fontos, hogy minden évben költségvetésünkben pályázati formában 
lehetőséget biztosítunk helyben működő különböző szociális, 
egészségügyi, ifjúsági, közművelődési feladatokat ellátó szervezetek, 
illetve alapítványok támogatására. Most elsőként, ugye az alapítványokról 
a közgyűlés dönt, a nem alapítványi formában működő egyesületekről 
pedig ugye a bizottsági véleményezés után polgármesteri határozat 
születik. 
 
Most akkor a szociális, egészségügyi szervezetek. Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány, mentős alapítvány, a szociális otthon támogató ESZI-ért 
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Alapítvány, valamint a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
318/2019. (V.30.) határozata 

a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó 
pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 226/2019. (III.20.) PM 

határozattal kiírt szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Balatoni tábor halmozottan 
hátrányos helyzetű 

fogyatékkal élő ellátottak 
részére 

120.000,- 

Dunaújváros és Környéke 
04 Alapítvány 

Működési támogatás  500.000,- 

ESZI-ért Alapítvány 
2 db napernyő (nagy) 

 kerti faház 200.000,- 

Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány 

Alkotói műhely, Takarítás a 
Kandó Kálmán tér tágabb 

környezetében, 
Egészségmegőrző 
sportfoglalkozás  

 

200.000,- 

 
 A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.16.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 10.3. sorszámú 
„szociális és egészségügyi szervezetek támogatása” előirányzata biztosítja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
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PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Dunaújvárosi Bölcsődékért 
Alapítvány 

2 db napvitorla homokozó fölé fenyő asztal 
kristálysóval 

Pentele Katolikus Caritas 
Alapítvány 

Közösségi terem burkolása 

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

1. és 2. pontban hozott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként 
elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és gondoskodjon 
a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

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

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. június 14. 

               - a határozat végrehajtására:  
        a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását követő 
        8 munkanapon belül 
 

23. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben oktatási és ifjúsági alapítványok. Mégpedig „Szilágyi” 
Alapítvány, ugye ez nem más, mint a Szabó Magda Református iskolánk, 
Göllner Mária Pedagógiai Alapítvány, Muzsikáló Fiatalok Alapítvány és a 
Kőrösi suli, a Kőrösi Diákalapítvány. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

319/2019. (V.30.) határozata 
az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi támogatására 

vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2019. (II.20.) PM 
határozattal kiírt oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi 
támogatására vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül 
támogatja az alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

„Szilágyi” Alapítvány Színházlátogatás 
Közösségi tér modernizálása 

Nyári horvát nyelvi tábor 
150.000,- 

Göllner Mária Waldorf 
Pedagógia Alapítány 

Működési költségek 150.000,- 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

5 db Hangtechnikai szállító 
rackszekrény 

200.000,- 

Kőrösi Diákalapítvány Öltözői padok cseréje, 
hangszóró vásárlás 

200.000,- 

 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 9.15. sorszámú 
„oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete” előirányzata biztosítja. 

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

1. pontban hozott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként 
elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és gondoskodjon 
a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. június 14. 

                        - a határozat végrehajtására:  
        a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását követő 
        8 munkanapon belül 
 

24. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek 
elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben közművelődési pályázat. Egy „A” meg egy „B” változat 
van előttünk. 
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Az „A”-ról döntünk először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

320/2019. (V.30.) határozata 
a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2019. (III.18.) PM 

határozattal kiírt 2019. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi 
kérelmek közül támogatja az alábbiakat, összesen 1.950.000,- Ft értékben: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS FT 

Muzsikáló Fiatalok Alapítvány „Móriczos” piknik 200.000 

Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvány 

Zene Világnapja (utcazene, 
fellépés a BKMH-ban) 

200.000 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Kiállítás Kolozsváron a Kortárs 
Művészeti Intézet gyűjteményéből 

500.000 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Ragyogj kékben – rendezvény az 
autizmus és másság elfogadásáért 

400.000 

Aranyecset Alapítvány Arany Galéria, művészeti iskolák 
találkozója, óvodás rajzpályázat, 

tehetségnap, alkotótábor 

400.000 

Petőfis Tanítványainkért 
Alapítvány 

Családi nap a római városrészben 150.000 

Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítvány 

Irodalmi teaház és Gondolkodó 
sorozat meghívott előadókkal 

100.000 

 
A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetési rendelete 5.a. melléklete „Kulturális és egyéb civil 
szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

   PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvány 

„Zenélő gólyák”- gólyatábor a zeneiskolában 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

KézMŰvészet programsorozat havi rendszerességgel a 
10-18 korosztály részére 

Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Múzeumpedagógiai programok, tárlatvezetések az 
acélszobrász alkotótelep és szoborpark népszerűsítése 

érdekében 
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Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítvány 

Művészeti versenyek a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

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

1. és 2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a 
nyertes pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékleteként elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és 
gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

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

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. június 7. 
               - a határozat végrehajtására:  

      a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását követő 
      8 munkanapon belül 
 

25. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója   

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Behajthatatlan bérlői tartozások tulajdonosi helytállás DVCSH Kft. felé. 
 
Kérem, döntsenek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
321/2019. (V.30.) határozata 

az önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállásáról a DVCSH Kft. felé 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások volt bérlői által felhalmozott bruttó 5 022 467 Ft (előzetesen 
megfizetett ÁFA-t tartalmaz) díjhátralék miatt felmerült egyszerű (sortartó) 
kezesi felelősségét – a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § 
(3) bekezdése értelmében –, mint tulajdonos elismeri. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Dunaújvárosi 
Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben az 
önkormányzatnak 16.070.393 Ft összegű iparűzési adókövetelése áll fenn. A 
DVCSH Kft. kérte, hogy az 1. pontban meghatározott összegű közüzemi 
díjhátralék követelése az iparűzési adóhátralék összegébe átvezetésre kerüljön. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban rögzített kérelmét 
elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kompenzációs 
megállapodás aláírására, felkéri továbbá a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                  a közigazgatási osztály vezetője 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. június 7. 

    - a kompenzációs megállapodás aláírására: 2019. június 14. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

26.  Javaslat a DSZSZ Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gilicze József, a DSZSZ Kft. ügyvezetője   

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
DSZSZ Kft. tavalyi beszámolója. Itt van ügyvezető igazgató úr? Értem én, 
csak a forgatókönyvben szerepel.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

322/2019. (V.30.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1.,2, és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt könyvvizsgálói 
véleménnyel megegyezően azzal, hogy a gazdasági társaság 2018. évi beszámolója, 
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a 2018. évi 01-06. havi bevételeinek összegét tartalmazza, 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: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27.  Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 

2018. évi éves beszámolójának elfogadására, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 251/2019. (IV.18.) határozatának 
hatályon kívül helyezésére, és a határozatban foglalt határidő 
módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt, a DKKA Nkft. ügyvezetője   

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a következő napirendi pontnál egy I.-es 
és egy II.-es határozati javaslat van előttünk, és az ülés elején kaptak 
képviselő-társaim a kezükbe egy új II.-es határozati javaslatot, azt legyenek 
szívesek figyelembe venni! Üdvözlöm Nyakacska Zsolt igazgató urat, a 
gazdasági társaság ügyvezetőjét! 
 
I.-ről döntünk először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

323/2019. (V.30.) határozata  
a DKKA-Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2018. évi éves 

beszámolójának megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DKKA–Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 493.393 E Ft 
mérleg főösszeggel és 14.665 E Ft adózott eredménnyel (nyereség) elfogadta a 
határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint, egyben utasítja polgármestert a határozat 
közlésére.  
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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: 
 

A II.-es határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
324/2019. (V.30.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 251/2019. (IV.18.) határozatának 
hatályon kívül helyezéséről, és a határozatban foglalt határidő módosításáról: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 251/2019. 

(IV.18.) határozatát. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DKKA-Dunaújvárosi 

Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetőjét, hogy 2019. szeptember 30-ig 
vizsgáltassa át megfelelő szakemberek bevonásával a gazdasági társaság 
korábbi és jelenlegi gazdálkodását, majd a vizsgálat eredményét küldje meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére és a vizsgálat eredményének 
előterjesztésére a közgyűlés soron következő rendes ülésére. 

  
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 
 

28. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi beszámolójának 
és 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint javadalmazási 
szabályzata módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVG tavalyi évi beszámolója, ez évi üzleti terv elfogadása, 
javadalmazási szabályzat. Üdvözlöm Kovács Judit asszonyt, 
igazgatóságunk tagját, valamint vezérigazgató urat, vezérigazgató 
helyettes urakat. Hozzászólás hiányában kettő határozati javaslatról 
döntünk. 
 
Előbb az eredményről, I.-es! 
 

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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
325/2019. (V.30.) határozata  

a DVG Zrt. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2018. évi beszámolóját 
2.903.975 E Ft mérleg főösszeggel, 8.003 E Ft adózott eredménnyel a határozat 1., 
2. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba 
kell helyezni, valamint a 2019. évi üzleti tervét a határozat 3. számú melléklete 
szerint, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
  a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a II.-es, a javadalmazási szabályzatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
326/2019. (V.30.) határozata 

a DVG Zrt. javadalmazási szabályzata 1. számú módosításának megalkotására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező, a 
DVG Zrt. javadalmazási szabályzata 1. számú módosítását jelen határozattal 
megalkotja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
   a polgármester 

- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
29. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a 
könyvvizsgáló és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Vasmű út 41. Irodaház Kft. éves beszámoló, üzleti terv, könyvvizsgáló és 
ügyvezető. Ezért van három határozati javaslat.  
 
I.-es! 
 

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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

327/2019. (V.30.) határozata  
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 

2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
2018. évi egyszerűsített beszámolóját 654.718 e Ft mérleg főösszeggel és 
4.861 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. mellékletei 
szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
2019. évi üzleti tervét a határozat 4. melléklete szerint elfogadja, egyben 
utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. 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.-es! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

328/2019. (V.30.) határozata 
Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. 

új ügyvezetőjének megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Mádai Balázs Gábor, a Vasmű u. 
41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. ügyvezetőjének 
megbízatása lejárta miatt 2019. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig 
Mádai Balázs Gábort választja meg a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy 
feladatait megbízási viszonyban, megbízási díj nélkül látja el.  

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

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

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

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

És III.-as! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
329/2019. (V.30.) határozata 

a Vasmű út 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg. 07 09 014057 ) új könyvvizsgálójának a 
Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (képviseli: Turányik Ferenc ügyvezető, székhely: 
1106 Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, Adószám: 
13071657-2-42) választja meg 2019. június 1. napjától a 2019. évi éves 
beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31-ig szóló, 1 éves 
határozott időtartamra, 420.000,- Ft/év díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 

                        - a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére:  
                          az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 
 
30.  Javaslat a DVCSH Kft. könyvvizsgálója személyére 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke              
               a pénzügyi bizottság elnöke 
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               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Könyvvizsgáló személyének megbízása DVCSH Kft. esetében. 
Indítványozom, hogy a közgyűlés az „A” határozati pontban szereplő 
személyt fogadja el! 
 
„A” változat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

330/2019. (V.30.) határozata  
a DVCSH Kft. könyvvizsgálójáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja Tarró és Társa Könyvelő és 
Könyvvizsgáló Bt.-t (Tarró István bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartási száma: 
00436) a DVCSH Kft. könyvvizsgálójának megválasztani, egyben utasítja a DVG Zrt. 
elnök-vezérigazgatóját, hogy a taggyűlésen a határozat tartalma szerint adja le a 
szavazatát a könyvvizsgáló személyével kapcsolatosan, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 
 
31. Javaslat forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda 

Bajnokság Dunaújvárosi Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda 
Szövetség által történő lebonyolításhoz 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke           
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                     Bánki Ánges, a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda 
 Bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk, strandröplabda bajnokság dunaújvárosi 
Mestertorna forrás biztosítása.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

331/2019. (V.30.) határozata  
forráshely biztosítására a Magyar Országos Strandröplabda Bajnokság 

dunaújvárosi Mestertorna, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által 
történő lebonyolításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2019. július 19. - 

2019. július 21. között megrendezésre kerülő Magyar Országos Strandröplabda 
Bajnokság dunaújvárosi Mestertorna fordulójának lebonyolításához az 
önkormányzati tulajdonban álló Szalki-szigeten. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Zrt.-t, hogy az 1. 

pontban jelzett rendezvény lebonyolításához szükséges beruházásokat és 
egyéb munkákat végezze bruttó 5.700.866,- Ft keretösszegen belül, melyre a 
2019. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet 14. alcím, 
Vagyongazdálkodási feladatok, 3. sor dologi kiadások előirányzata biztosít 
forrást, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a DVG Zrt. által 
előkészített vállalkozási szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően.  

 
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 

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

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

 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                       a polgármester  
                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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               - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek dr. Petrus Izabella, elnézést 
kérek, hiszen még nem ismerjük egymást, dr. Petrus Izabella doktornőt. 
Tehát az ő neve merült föl, illetve a feladatellátási szerződésről való döntés 
vele köttetett meg a 4. napirendi pontnál. Isten hozta városunkban! 
Eredményes munkát kívánok az alapellátás, egészségügyi alapellátás 
területén! 

 
32. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében 

lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült 
elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti 
díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontot ugye levettük. Jól mondom? A lakások, illetve 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elszámolás elfogadása, tartozások 
leírása.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
332/2019. (V.30.) határozata 

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és 
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi ingatlankezelés, 

gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, 
nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 

felhalmozódott tartozások leírására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi lakóház-
kezelési  beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének felhasználásáról 
készült elszámolást 2.210.502,- Ft veszteséggel. Az ingatlankezelés költségei 
kompenzáció keretében rendezésre kerültek 2018. december 31-ig, pénzügyi 
teljesítést nem igényel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság törölje az 
önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti 
díj hátralékából 2018. év végéig felhalmozódott, mindösszesen 1.548.108,- Ft 
összegű behajthatatlan követeléseket. 

 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                    a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére:  
                        a határozat előkészítő osztálynak való megküldését  követő 
                        8 napon belül 
 
33.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi ingatlankezelési 

terve elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A vagyonkezelő cégünk ez évi ingatlankezelési tervéről döntünk. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 

333/2019. (V.30.) határozata  
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi ingatlankezelési terve 

elfogadása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Zártkörűen Működő Részvénytársaság - az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
díjbevételéről és felhasználásáról szóló 2019. évi ingatlankezelési tervét, mely 
szerint a társaság várhatóan 4.300.000,- Ft veszteséggel számol, a lakások 
vonatkozásában a tervezett eredmény 6.000.000,- Ft, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek vonatkozásában a tervezett veszteség 10.300.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen havonta 
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás 
szerinti kimutatást, mely alapján a különbözet havonta elszámolandó és 
pénzügyileg rendezendő.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                         a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott hiányra a bevételek és kiadások megtervezésével a forrást 
biztosítja a 2019. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet 15. cím dologi 
kiadások sor terhére.  

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és pénzügyi teljesítéséről, valamint felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosítása során 
vegye figyelembe. 
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6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
tervezésekor a DVG Zrt. által végzett ingatlankezelési feladatok ellátására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 3.611.020,- Ft összeget  
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) és a lakások vonatkozásában 6.419.591,- 
Ft összeget (Közigazgatási Osztály költséghely) vegyen figyelembe, továbbá a 
vételárhátralék kezelési feladatokra 3.154.680,- Ft (Vagyonkezelési Osztály 
költséghely) összeget tervezzen. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                a közigazgatási osztály  osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző   
              - a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja 

                        a 2020. évi költségvetés tervezés időpontja 
 
34.  Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálása. Képviseli valaki a 
céget? Legyen kedves bemutatkozni! Üdvözlöm tiszteletettel! Köszönöm 
szépen. Egy „A” és egy „B” határozati javaslat van előttünk.  
 
Aki támogatja az „A” változatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

334/2019. (V.30.) határozata  
a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálásáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a Hamburger 

Hungária Kft. 3000.-Ft/m² vételi ajánlatát az önkormányzat tulajdonában lévő 
dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú, 62.308 m² nagyságú, jelenleg „kivett lőtér” 
megnevezésű ingatlan vonatkozásába tekintettel az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény  6. § (4) bekezdésére, de felajánlja az ingatlant 
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megvételre 3.000.-Ft/m²+ Áfa vételáron, azaz 186.924.000.- Ft+áfa, vagyis bruttó 
237.393.480.-Ft, Kétszázharminchétmillió-háromszázkilencvenháromezer-
négyszáznyolcvan forintért a Kft.-nek azzal, hogy az adásvételi szerződés az 
ingatlan „kivett beépítetlen területre” történő átminősítésének jogerőre 
emelkedését követően köthető meg, valamint hogy a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így az adásvételi szerződés azt követő 
napon lép hatályba, hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosult lemond 
elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár a vonatkozó jogszabály 
szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése különösen felhívja a határozat 1. 

pontban meghatározott ajánlat címzettje figyelmét az alábbiak tudomásul 
vételére: 

 
a)  az értékbecslés költségeit, valamint az adásvételi szerződéssel 

kapcsolatos költségeket az ajánlat címzettjének kell viselnie; 
 
b.)  a vételár a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül egy 

összegben megfizetésre, tulajdonjog fenntartással és függőben tartással, 
az önkormányzat kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a szerződésben 
meghatározott időpontig nem kerül megfizetésre; a tulajdonjog átszállását 
eredményező nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak az Önkormányzat 
számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 
naptári napon belül történik.; 

 
d.)  az ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége és intézése az ajánlat címzettje 

által megbízott jogi képviselő feladata; 
 

e)  a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. 13. § (2) bekezdése 
alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 
átlátható szervezet részére lehet, az átláthatósági nyilatkozatot 
tartalmaznia kell a szerződésnek  

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ajánlat 

elfogadásának minősül a jelen határozat közlését követő 30 napon belüli, az 
ajánlat címzettje megbízásából eljáró jogi képviselő által készített, jelen 
határozatban foglaltakat tartalmazó, ajánlat címzettje által aláírt Adásvételi 
szerződéstervezet polgármester részére történő megküldése, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
- az adásvételi szerződés megkötésére: a Hamburger Hungária Kft. 

által előkészített szerződés Vagyonkezelési osztályhoz érkezését 
követő 30 belül 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Itt fontosnak tartom a napirendi pontnál elmondani, hogy a Hamburger 
Hungária Kft., ahogy önök is ismerik, egy márciusi bejelentés alapján, 
amelyet ugye Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr 
jelenlétében történt meg, nagyon komoly állami támogatás bevonásával 
fejleszti a területét. Erőmű építés, illetve munkahely teremtés, munkahely 
megtartás kapcsán, úgyhogy ez a kérdés a város gazdasági életének 
szempontjából is egy stratégiai döntést hozott most ezzel a közgyűlés, 
úgyhogy kívánok önöknek további eredményes munkát az osztrák 
Prinzhorn csoport keretében, és bízom benne, hogy a város, illetve a cég, a 
cégcsoport kapcsolata a jövőben is stabil és eredményes lesz. De. És a 
doktornőt utána mutattam be. Azt mondom, képviselő úr, előbb szavaztunk 
a röplabdáról, és utána. Rendben? Köszönöm. 

 
35. Javaslat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és 

Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, arról lemaradtam, tehát a 
gazdaságinak is üléseznie kell meg az ügyrendinek, villámvédelmi hibák 
forrás biztosítása. 

 
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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

335/2019. (V.30.) határozata  
a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és Gimnázium 

villámvédelmi hibáinak javítási munkáira forrás biztosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) a 2400 
Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt található Pentelei Mentálhigiénés 
Általános Iskola Szakképző Iskola és Gimnáziumban a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság ellenőrzése során megállapított villámvédelmi hiányosságok és 
hibák javítási munkáit jelen határozat melléklete szerinti ajánlatnak megfelelően 
433.894+Áfa, azaz bruttó 551.045,- Ft összegben, egyúttal felhatalmazza a 
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polgármester az ajánlattal egyező vállalkozási szerződés aláírására, az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

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

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

                        - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 

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

figyelemmel a 2019. évi önkormányzati költségvetése 5.b. melléklet „23. 
Általános tartalék” sor előirányzata terhére 551.045,- Ft forrást biztosít. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor a Fabó Éva uszoda gépészeti munkálatai miatt, ahogy az 
ügyrendi ülésezett, most akkor megkérem a gazdasági bizottság elnökét, 
hogy tartsa meg a bizottság az ülését! És addig pár perc szünetet rendelek 
el. 
 
Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Megtárgyalta a gazdasági bizottság a napirendet? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A gazdasági bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot, és támogatta is. Köszönöm. 
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36.  Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezésére, 
valamint a bérleti szerződés felmondásának elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Simon László kormánymegbízott  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirend a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának 
véleményezése. Egy I. és II. határozati javaslat van előttünk. A I.-nek meg 
„A” és „B” változata. 
 
Akkor a I. „B”-t teszem fel szavazásra! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

336/2019. (V.30.) határozata  
a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezéséről 

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

Kormányhivatal részére a Dunaújváros belterület 74/2 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt található, „kivett 
irodaház” megnevezésű ingatlan 446,69 m² hasznos alapterületű 10. emelete 
vonatkozásában 3.000.000 Ft+ÁFA, azaz hárommillió forint+ÁFA értéken történő 
megváltására viszontajánlatot tesz, a Fejér Megyei Kormányhivatal által 
előkészített, használati jog megszüntetéséről szóló megállapodásba foglaltan 
olyan tartalommal, hogy az alkalmas legyen az ingatlan-nyilvántartásból való 
törlésre.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Fejér Megyei Kormányhivatal által előkészített, az 1. pontban meghatározott 
megállapodás megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 19. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt vételárra 3.000.000 Ft+ÁFA, azaz hárommillió forint+ÁFA összeget 
biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 5.b. melléklet 23.3. 
sora terhére. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

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

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

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

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

Fejér Megyei Kormányhivatalt a határozat megküldésével tájékoztassa a testület 
döntéséről. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

337/2019. (V.30.) határozata  
a Fejér Megyei Kormányhivatallal fennálló bérleti szerződés 

felmondásának elfogadásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti ingatlan VIII. emelet 803-804. számú 
irodahelyiségek bérletére a Kormányhivatal és az Önkormányzat között 2011. 
november 24-én létrejött helységbérleti szerződést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2019. június 30. napjával felmondta. 

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

Fejér Megyei Kormányhivatalt a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 19. 
 

37. Javaslat haszonkölcsön biztosítására a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
részére (Dunaújváros, Erdősor 37.) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 
 elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Mentőszolgálat Alapítvány kérelme, haszonkölcsön biztosítása. 
 
Aki támogatja, 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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
338/2019. (V.30.) határozata 

haszonkölcsön biztosításáról a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 
 (Dunaújváros, Erdősor 37.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése haszonkölcsönbe adja az 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 537/18/A/1 hrsz.-ú 50 m² alapterületű, 
műhely megnevezésű, és a dunaújvárosi  537/18/A/4 hrsz.-ú 4 m² nagyságú, tároló 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Erdő sor 37. szám alatt található 
ingatlanokat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére hajléktalanná vált 
személyek ellátásának és rehabilitációjának céljára, határozott időtartamra 3 évre, 
2019. június 01-től 2022. május 31-ig azzal, hogy a regionális bérleti díj, azaz 
867.672,- Ft/év bérleti díj támogatásnak minősül a hatályos ÁHT szerint, és ezen tényt 
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a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata 
zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény 
által meghatározott tartalmával egyetemben. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést írja alá. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére és a szerződés aláírására: a határozatnak az 
                 előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke 

                    Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője 
                    Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Helyiséghasználat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára. 
 
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 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

339/2019. (V.30.) határozata 
a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti, 730/2/A/25 hrsz.-ú helyiség 
használatba adásáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 

haszonkölcsönbe adja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képező, 730/2/A/25 hrsz.-ú, természetben, Dunaújváros, 
Lajos király krt. 10. szám alatt található, 75 m2 nagyságú ingatlanát a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2019. május 1. napjától 2024. április 
30. napjáig, 5 év határozott időtartamra. 

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

díj összege  1.347.000,- Ft/év, azaz egymillió-háromszáznegyvenhétezer 
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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.) 
 
39.  Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Magyar Vöröskereszt részére 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Hamburgerné Ujvári Irén, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei  

                    Szervezete, megyei igazgatója 
                    Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei  
                    Szervezete, megyei igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Magyar Vöröskereszt, hasonló, itt a II. pont tartalmaz „A” és „B” változatot.  
 
Úgyhogy előbb a I.-ről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
340/2019. (V.30.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 5. számú 

módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség 
és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában  

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

Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. számú irodahelyiség és hozzájuk tartozó 
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tárgyaló vonatkozásában 2010. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződést 
2020. június 30. napjáig meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 5. számú módosítása aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

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

                        - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a II. „A” változatáról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

341/2019. (V.30.) határozata  
 a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. emelet 804. számú irodahelyiség  

használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 
Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti ingatlan VIII. emelet 804. számú 
irodahelyiségét haszonkölcsönbe adja a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezete részére 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig, amennyiben 
a Kormányhivatal és az Önkormányzat között fenti ingatlan vonatkozásában 
2011. november 24-én létrejött helységbérleti szerződés 2019. június 30. 
napjával megszűnik. 

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

díj összege  366.052,- Ft/év, azaz háromszázhatvanhatezer-ötvenkét forint/év 
támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével 
egyetemben DMJV Önkormányzata zárszámadásában és illetékes szervei útján 
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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.) 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor 

Magyarország Zrt. között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett 
ingatlan vonatkozásában kötendő szerződés bérleti díja mértékének 
véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Telenor bérleti díj mértékének véleményezése. Egy „A” és egy „B” és egy 
„C” változat van előttünk.  
 
A „C” változatot teszem fel szavazásra! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

342/2019. (V.30.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. 
között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában 

kötendő szerződés bérleti díja mértékének véleményezésére 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között a 
Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában fennálló 
bérleti szerződés bérleti díját …….%-ban növeli, amely alapján a bérleti díj éves 
összege 2020. január 1. napjától ………………, Ft lenne. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, valamint a felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően. 

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

41.  Javaslat a BÁRDI AUTÓ Zrt. tulajdonában lévő 1526/6 helyrajzi számú 
ingatlan 218,01 m2 nagyságú területének és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonában levő, 1526/13 helyrajzi számú 
ingatlan 342,22 m2 nagyságú területének egymás közti kölcsönös 
ingyenes használatára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bárdi István, a BÁRDI AUTÓ Zrt. igazgatósági tagja 

                    Csécs Ferenc, a BÁRDI AUTÓ Zrt. expanziós osztályvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A BÁRDI AUTÓ Zrt. és az önkormányzatunk tulajdonában lévő, egymás 
közti kölcsönös ingyenes használatbavétel megtárgyalása következik. A 
„C” változatban, visszatérve a (meghívó szerinti) 41. napirendi pontba, a 
„C” változat kipontozva vagyon. Megkérem Engyel László urat, hogy legyen 
kedves, mint előkészítő, mégpedig az 1. pontba a százalékot, illetve a 
forintot véleményezni, illetve javaslatot tenni! Igen, tessék! 
 

Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 15% lenne a javaslat, illetve 
az összeg, az 2.021.167 Ft. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Akkor ez alapján szavazunk még egyszer a „C” változatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 41. napirendi pont „C” változatát 
– mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
343/2019. (V.30.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. 
között a Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában 

kötendő szerződés bérleti díja mértékének véleményezésére 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Telenor Magyarország Zrt. között a 
Dunaújváros belterület 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában fennálló 
bérleti szerződés bérleti díját 15%-ban növeli, amely alapján a bérleti díj éves 
összege 2020. január 1. napjától 2.021.167,- Ft lenne. 

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

közlésére, valamint a felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően. 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Most jön ez a bizonyos BÁRDI AUTÓ és önkormányzat közti kölcsönös 
ingyenes használat. Most kaptak egy új határozati javaslatot az ülés előtt. 
Lőrinczi képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Lehet, hogy az új kiosztott határozati 
javaslat már pontosítva tartalmazza a négyzetmétereket, igen, valóban. 
Köszönöm, csak még a CD-n lévő közgyűlési anyag még a rossz 
négyzetmétert tartalmazta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Most nem bírtam követni, hogy mit csináljak. Minden rendben van, ez a 
lényeg. Akkor jöhet a muzsika. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

344/2019. (V.30.) határozata 
 a BÁRDI AUTÓ ZRT. tulajdonában levő 1526/6 helyrajzi számú ingatlan 218,01 

m2 nagyságú területének és DMJV Önkormányzatának tulajdonában levő, 
1526/13 helyrajzi számú ingatlan 242,22 m2 nagyságú területének egymás közti 

kölcsönös ingyenes használatáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező dunaújvárosi 
belterület 1526/13 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, 
Aranyvölgyi út 1526/13 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található, 580 m2 alapterületű 
„kivett közterület” megnevezésű ingatlan 242,22 m2 nagyságú területére és a 
BÁRDI AUTÓ ZRT 1/1 arányú tulajdonát képező dunaújvárosi belterület 1526/6. 
hrsz. alatt felvett, 2841 m2 alapterületű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan 
218,01 m2 nagyságú területére vonatkozóan DMJV Önkormányzata és a 
BÁRDI AUTÓ ZRT megállapodást köt ezen területek egymás közötti kölcsönös 
ingyenes használatáról a mellékelt megállapodás szerinti tartalommal, a 
megállapodás mellékletét képező e-hiteles térképmásolatban jelölteknek 
megfelelően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 

közlésére és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére:  
                          a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 
                          8 napon belül 
                      - a megállapodás aláírására: 
                          a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

megállapodás mellékletét képező e-hiteles térképmásolatban jelölteknek 
megfelelően Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) 
önkormányzati rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a rendelet módosításáért: 
      a jegyző 
         - a módosításában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a rendelet következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 



84 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

De hát ezt már megbeszéltük frakcióülésen. Egyébként értettem, hogy 
miről beszélt, természetesen. 

 
42.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Patrol Duna Bt. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke    

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a Patrol Duna Bt. kérelme van előttünk, pályázati kiírás. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

345/2019. (V.30.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/52helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosításáról (Patrol Duna Bt. kérelme) 

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

pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú belterületi ingatlant 19.960.000,- 
Ft+Áfa, azaz bruttó 25.349.200,- Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót 
terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, valamint a forgalmi 
értékbecslés költsége is.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. június 7. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 

ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére, 
valamint támogatás nyújtására az Élményfürdő-komplexum 
kedvezményes használata és a kapcsolódó szolgáltatások 
vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Élményfürdő üzemeltetésére vonatkozó ajánlattétel, kör meghatározása, a 
beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlat, szerződéstervezet 
véleményezése. 
 
I. pontról döntünk először! 
 

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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

346/2019. (V.30.) határozata 
 az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az ajánlattevői 

kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az élményfürdő 

üzemeltetésére vonatkozó eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény hatálya alá, önkormányzati beszerzési eljárást kíván 
lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. mellékletében csatolt koncessziós 
szerződés tervezetét, a 2. mellékletében csatolt ajánlatkérést, valamint a 
határozat 3. mellékleteként csatolt „A dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetési-
műszaki leírása” dokumentációt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. 

pontban foglalt feladat megvalósításához a határozat1., 2. és 3. mellékletei 
megküldésével, az ajánlatkéréshez szükséges lépéseket tegye meg az alábbi 
gazdasági társaságok felé: 

 
DVG Zrt. 
Adószám:10728491-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 



86 

 

E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu  
 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.                                                                                                 
Adószám: 13646231-2-09 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19                                                                            
E-mail: uniszol.titkarsag@uniszol.hu  
 
B+N Referencia Zrt.                                                                                                                            
Adószám: 23480874-2-05                                                                                                                   
Székhely: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.                                                                                              
E-mail: iroda@bnref.hu 
 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

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

pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 
2019. szeptemberi ülésére. 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 

közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály 

Határidő: a közgyűlés 2019. szeptemberi ülése 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

meghatározott feladat ellátás kezdő időpontja 2019. december 1. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes ajánlattevővel a koncessziós szerződés megkötésére a határozat 1. 
mellékleteként csatolt szerződés alapján. 

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 

közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály 

Határidő: a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló döntés meghozatalától 
                számított 30 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

347/2019. (V.30.) határozata 
támogatás nyújtásáról az Élményfürdő-komplexumkedvezményes használata és 

a kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatást nyújt az Élményfürdő-

komplexum, annak részei, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat 
biztosításához a dunaújvárosi nyugdíjasok, és diákok részére térítésmentes 
belépésre, a dunaújvárosi lakosok vonatkozásában 15%-os mértékű 
kedvezményes Élményfürdő belépőjegy vásárlásra a szerződéstervezet szerint. 

 A támogatásra fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetésben december 
hónapra 35 millió Ft+Áfa, azaz bruttó 44.450.000.- Ft összegben a költségvetés 
V.a. melléklet 12. Vagyongazdálkodási feladatok 2. sora terhére és a 2020. 
január 01-től számolva 35 hónapra 35 millió Ft/hó+Áfa, azaz évente bruttó 
533.400.000.- Ft, összesen bruttó 1.555.750.000.- Ft összegben a 2020., 2021. 
és 2022. költségvetésben. 

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

szerződés időtartama alatt, a támogatáshoz szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2019.-2022. évi költségvetéseiben biztosítja. 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2020., 2021 és 2022. évi költségvetések 
tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: a 2020., 2021. és 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 

                    időpontja 
 

44.  Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda DVG Zrt. általi üzemeltetésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda DVG által történő üzemeltetésére című 
napirend. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

348/2019. (V.30.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda DVG Zrt. általi üzemeltetéséről 

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

325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található, 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésével a próbaüzemet is beleértve az 
önkormányzat 100%-os tulajdonát képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t 
(továbbiakban: DVG Zrt.) bízza meg 2019. szeptember 1. napjától, de legkésőbb 
a próbaüzem befejezését követő műszaki átadás-átvétel napjától 2019. 
december 31. napjáig bruttó 92.400.000,- Ft, a közüzemi díjakat is magában 
foglaló üzemeltetési díjért. Az uszoda belépő díja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 7/2014. (I.23.) határozatában foglaltak szerint kerül 
megállapításra. Az üzemeltetésre forrást tervezett a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály, mely rendelkezésre áll az önkormányzat 2019. évi költségvetése 5. 
melléklet 14. cím dologi kiadások során. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját az üzemeltetési szabályzat elkészítésére, mely az üzemeltetési 
szerződés mellékletét képezi. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

1. pontban foglaltak szerint előkészített jelen határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés aláírására, amennyiben a DVG Zrt. csatolta az 
üzemeltetési szerződés 1. számú mellékleteként az üzemeltetési szabályzatot, 
egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                          követő 8 napon belül 
                     - az üzemeltetési szabályzat elkészítésére: a határozat közlését 
                          követő 15 napon belül 
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                         - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                              30 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
45.  Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyban 

kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása a 
szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyában! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

349/2019. (V.30.) határozata  
 a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep üzemeltetése tárgyban kötött 

bérleti- üzemeltetési szerződés módosításáról 
 

1.  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint, Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 87/2019.(II.14.) határozata alapján a DVCSH Kft.-vel 
együttműködve 2019. március 12-én bérleti-üzemeltetési szerződést kötött az 
önkormányzat a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére. A bérleti-üzemeltetési 
szerződés hatályba lépésének feltétele a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) jóváhagyó határozata. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 1. 

pontjában hivatkozott bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a MEKH 
javaslatai alapján és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési 
szerződés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére 
                  történő megküldést követő 8 napon belül 
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               - a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                          való közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
46. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Internetes, a város internetes honlapjára kiírt hirdetmény nélküli nyílt 
beszerzési eljárás nyertes pályázatának megállapítása. Úgy látom, hogy 
amelyik cég eddig is üzemeltette. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
350/2019. (V.30.) határozata 

az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 
üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 

nyertes pályázatának megállapítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az önkormányzat 
hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatozó 
hirdetmény nélküli nyílt beszerzési eljárás nyertes pályázatát a Qualityweb Kft. 
nyújtotta be, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős:     a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   
                  a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője                     
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
         számított 8 nap 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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47.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervének 2. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési terv módosítása. A közgyűlés elfogadta a honlap 
üzemeltetőt. 
 
Most pedig döntünk a közbeszerzési terv módosításáról! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

351/2019. (V.30.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 2. 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. június 14. 

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

rekonstrukció tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki 
ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok 
értékelésére, a nyertes kiválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Nyertes kiválasztása a sodor, na amikor a történelemtanár megpróbál 
fölolvasni egy műszaki szöveget, sodorvonali vezeték rekonstrukció 
tárgyában induló, műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására. 
Óriási. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

352/2019. (V.30.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció 

tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátásának biztosítása tárgyban benyújtott ajánlatok 

értékelésére, a nyertes kiválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
– sodorvonali vezeték rekonstrukció tárgyában induló közbeszerzési eljárás 
során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának elvégzésével – mint 
legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a Benibor 2007 Kft.-t (2459 Rácalmás, Hold u. 
4.) bízza meg 5.544.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 7.040.880,- Ft 
megbízási díjért. 

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

közlésére, továbbá az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplővel a megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. június 14.  
 
3. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.) 
rendelete 7/a melléklet/ 5. Viziközmű szolgáltatás/5.2. sodorvonali vezeték 
műszaki ellenőr feladatsorán rendelkezésre áll. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: folyamatos 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

49. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” 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 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás, fogászati kezelőegységek 
beszerzése. Egy, kettő, három pont. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

353/2019.(V.30.) határozata 
„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, 
az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Új fogászati kezelőegységek 

beszerzése” 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 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Kereskedő Kft. 
 Adószám: 13168793-2-07 
 Székhely:8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8. tetőtér 11.  
 e-mail: ottaviktor1@gmail.com, viktor.otta@gmail.com 
 EKR azonosító: EKRSZ_44082961 
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b) Név: MODENT Fogászati Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. 
 Adószám: 13564704-2-42 
 Székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 29. fszt. 5. 
 e-mail: mgabor@modent.hu 
 EKR azonosító: EKRSZ_76018875 

 
c) Név: MIKIDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
 Adószám: 11797393-2-07 
 Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huba utca 3. 
 e-mail: keller.molnar@gmail.com 
 EKR azonosító: EKRSZ_17594994 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évben megvalósuló 
árubeszerzés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok/3. dologi 
kiadások során nettó 4.593.333,- Ft +ÁFA összegben, valamint a 7.a melléklet 
11.1 sor Egészségügyi feladatokkal kapcsolatos beruházás során nettó 
9.186.667,- Ft +ÁFA összegben, mindösszesen 13.780.000,- FT +ÁFA 
összegben  rendelkezésre áll. 

 
3. 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. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referensek 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. június 14. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

50.  Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

ELENA project önrész fedezet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
354/2019. (V.30.) határozata 

az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ELENA 
projektfejlesztési támogatásra 2016. október 20. napján aláírt konzorciumi 
megállapodás, és annak módosításaiban foglaltakra tekintettel az alábbi határozatot 
hozza:  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a projekt 

menedzsmentjébe delegálandó 2 fő köztisztviselő illetményének 2019. évi 
időarányos összegét, összesen 8.630.000 Ft-ot, azaz nyolcmillió-
hatszázharmincezer forintot biztosítja Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában megjelölt kiadásra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletének 
4. melléklete K1 Személyi juttatások soráról 3.707.000 Ft, azaz hárommillió-
hétszázhétezer forint, a 4. melléklete K2 Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó soráról 723.000 Ft, azaz hétszázhuszonháromezer 
forint, az 5.b melléklet 24.1. Pályázati tevékenység, felkészítés önrész soráról 
4.200.000 Ft, azaz négymilló-kétszázezer forint összegben átcsoportosítás 
útján biztosítja az 5. melléklet 22. cím új sorára. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy a jelen határozat 2. pontjában foglaltakat a 2019. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendelet soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

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

 
51. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéjéhez tartozó 

uszodagépészeti rendszer felújítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor most következik az a napirend, amelyet az ügyrendi és a 
gazdasági bizottság véleményezett, ez a uszodagépészeti rendszer 
felújítása címmel. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

355/2019. (V.30.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez tartozó 

uszodagépészeti rendszer felújítására  
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Fabó Éva 
Sportuszoda belső medencéihez tartozó uszodagépészeti rendszer felújításával 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
bízza meg nettó 141.728.289.- Ft + Áfa, bruttó 179.994.927.- Ft összegben. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban 
rendelet) 5.b melléklet „ Általános tartalék” sorából átcsoportosított összeg 
biztosítja. 
Az átcsoportosított összeg a rendelet 7. b melléklet „13. Sportcélok és 
feladatok” cím, „Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez tartozó 
uszodagépészeti rendszer felújítása„ elnevezésű új soron kerül feltüntetésre. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: 2019. június 15. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításnak előkészítése során vegye figyelembe. 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 



97 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm eddigi szíves figyelmüket. A zárt ülés előtt 5 perc szünetet 
rendelek el. 

 
 

 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 
 


