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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. június 20-ai 

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

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

1. Besztercei 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 
Pintér Tamás országgyűlési képviselő 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
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Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. ügyvezetője 

Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 
Dr. Kovács Péter Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezetője 
 

 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Lászlóné Durecz Andrea pedagógus 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető igazgatója 
Palkovics Katalin Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője 
Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 
Erős István KNYKK Zrt. Fejér megyei helyi személyszállítási 

üzletágvezetője 
Lóki Richárd tű. alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltségvezető 
Dr. Surányi Hilda orvos 
Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője 
Deák Nóra Modern Művészetért Közalapítvány képviseletében 
Dr. Táborosi Éva háziorvos 
Salpauerné Varga Éva Pannon Polgárőrség képviseletében 
  

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 14 fő, így a testület határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének június havi rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy 
az ülés határozatképes. És átadom sajtószóvivő asszonynak a szót. 
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szomorúan értesült arról, hogy 
dr. Gyöngyösi Pál a traumatológia osztályvezető főorvosa a közelmúltban 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
 
Dr. Gyöngyösi Pál 1954. szeptember elsején született Budapesten. 1979-ben a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. 
1983-ban ortopédiából, ’95-ben traumatológiából szakvizsgázott. 2003-ban az 
egészségnevelés szakorvosa, majd 2004-ben orvos-közgazdász, gazdasági és 
egészségügyi menedzser képesítést szerzett. 1979-től ’85-ig a Székesfehérvári 
Megyei Kórházban, ’85 óta a Szent Pantaleon Kórház traumatológiai osztályán 
dolgozott, 2012-től annak vezetőjeként. 1998-tól 2010-ig a kórház orvosigazgatói 
feladatait látta el, de ezen időszak alatt is részt vett a traumatológiai osztály 
mindennapos munkájában, műtétekben. Közgyűlési képviselőként és az 
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Egészségügyi Bizottság elnökeként a város közéleti munkájában is részt vett.  
Orvosigazgatóként először ő vetette fel a Központi Műtő gondolatát, ami végül 
2014-ben valósult meg, amikor pályázati forrásból felépült a Központi 
Technológiai Tömb. 1993-ban a Közalkalmazotti Tanács megalakulásakor elnöki 
pozíciót töltött be ’95-ig. 2002-ben „Dunaújváros Egészségügyéért” díjjal ismerte 
el tevékenységét Dunaújváros Közgyűlése. 2012-ben került a traumatológiai 
osztály élére. Irányítása alatt az osztály betegforgalmi adatai folyamatos 
emelkedést mutattak. Osztályvezetése mellett 2017-ben a kimagasló szakmai 
színvonalon végzett felelősségteljes tevékenységük elismeréseként Dunaújváros 
MJV Közgyűlése a Traumatológiai osztály kollektívájának is „Dunaújváros 
Egészségéért” díjat adott, amire rendkívül büszke volt. Tekintélyt adó, színes 
egyénisége miatt a traumatológiai osztály védőbástyája volt, a kórházi kollektíva, 
a főorvosi kar és a menedzsment körében is nagy tiszteletnek örvendett. 
Városszerte szerették és tisztelték. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata osztozik családja és 
hozzátartozói fájdalmában! Nyugodjék békében! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Megkérem önöket, hogy legyenek kedvesek egy perces 
néma főhajtással emlékezni főorvos úrra, képviselő úrra! 
 

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek dr. Gyöngyösi Pálról.)  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Akkori ellenzéki képviselőként jómagam úgy 
emlékszem képviselő úrra, bizottsági elnök úrra, főorvos úrra, aki mindig az 
ügyek megoldása mentén, és abszolút soha nem ugye a másik párthoz 
tartoztunk, másik frakcióban ültünk, de soha nem politikai alapon közelítette meg 
a kérdéseket, mindig a dunaújvárosi alap- és szakellátás jobbá tételéért, a 
kórház jobbá tételéért működött. Úgyhogy tényleg tragikus a halála, hiszen még 
a Parázs-Varázs fesztiválon volt szerencsém találkozni vele. Isten nyugosztalja! 
Átadom a szót ismételten szóvivő asszonynak. 
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Meghívott Vendégek! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése az ifjúsági korosztály nevelésében, az 
ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások 
szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek 
elismerésére alkotta meg a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat. Dunaújváros 
Közgyűlése az idei évben Lászlóné Durecz Andrea pedagógus és Gyenes 
Józsefné óvodaigazgató részére adományozta az elismerést. Kérem, tapsolják 
meg a díjazottakat! Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatásait! 
 
Lászlóné Durecz Andrea 2013 augusztusától tanítója a Móricz Zsigmond 
Általános Iskola iskolának. Előtte 27 évig a Vasvári Pál Általános Iskolában 
dolgozott. Immár 32 éve munkálkodik az ifjúsági korosztály nevelésében, 
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formálásában. Munkabírása lehengerlő, innovatív ötleteivel, szuggesztív 
egyéniségével magával ragadja a gyerekeket. Kitartó munkájának köszönhető, 
hogy az iskola elnyerte az ÖKOISKOLA címet. A szülők segítségével létrehozta 
az iskola fűszerkertjét, ahol az évszaknak megfelelően munkálkodik együtt 
tanítványaival. Elkötelezetten küzd a kihalóban lévő fecskék megmentéséért, 
ezzel az elhivatottsággal pedig tanítványait is megfertőzte. Andi néni 
irányításával a gyerekek feltérképezték a város és városkörnyéki 
fecskefészkeket is. Úttörője a digitális kompetencia fejlesztésének intézményi 
keretek között. A Kódolás Hetének aktív szervezője, gyerekek tucatjait ismertette 
meg a Zümivel, a programozó méhecskével. Kitartóan dolgozik azért, hogy az 
iskolai hulladékgyűjtés szelektíven történjen, környezettudatos életmódra, a 
jövőért vállalt felelősségre tanítja ezáltal a gyerekeket. Napi oktató-nevelő 
munkáját is példaértékűen végzi, számos versenyeredménnyel büszkélkedhet, 
amelyet tanítványaival ért el. A gyermekek fejlődéséért, neveléséért végzett 
elhivatott, több évtizeden keresztül végzett szakmai munkájának elismeréseként 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat tehát Lászlóné Durecz 
Andrea részére adományozza. Felkérem polgármester urat, adja át az 
elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Lászlóné Durecz Andrea részére a díjat.  
 

Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Gyenes Józsefné, Éva a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója, 35 éve az óvodás korú 
gyermekek vidám óvodai életéért dolgozik, tevékenykedik. Csoportban dolgozó 
óvodapedagógusként számára mindig a gyermekek sokoldalú 
személyiségfejlesztése kapja a legnagyobb hangsúlyt. Személyiségéből 
adódóan vidámság, jókedv veszi körül. Fontos számára, hogy az óvodai 
csoportokban nyugalom, harmónia legyen, s ennek megvalósítására ösztönzi 
kollégáit és a vele dolgozó többi felnőttet is. Lelkiismeretességéért, 
kedvességéért, mindig mosolygós szemeiért nagyon kedvelik az óvodásai, 
munkatársai. Pedagógiai és vezetői munkájában olyan módszertani kultúrát 
képvisel, mely differenciáltan szolgálja mind a gyermekek fejlődését, mind a 
kollégák szakmai kiteljesedését. Töretlen fejlődés jellemzi. Sokoldalú 
feladatvállalása, állandó önképzésre való igénye egész pedagógiai pályáját 
átszövi. Elkötelezettsége, vezetői eredményei az ifjúság-, a gyermekek, a 
pedagógus hivatás iránti alázatot mutatják. Személyisége meghatározó az 
intézmény működésében. Nem ismer lehetetlent, vallja, mindent meg lehet 
oldani. Munkájának köszönhetően még jobban megerősödött a Dunaújvárosi 
Óvoda szakmai színvonala, fejlődött az infrastruktúra, a tagóvodák közötti 
együttműködés. Vezetése alatt a Dunaújvárosi Óvoda az Oktatási Hivatal 
Bázisintézményévé lett, melyek kapcsán továbbképzéseknek adhat otthont. 
Nevéhez kötődik a „Csicsergő” kiadvány, mely félévente jelenik meg, érdekes 
szakmai cikkekkel, kollégák bemutatkozó soraival, a munkaközösségek 
munkájáról, a kollégákat, szülőket foglalkoztató éppen aktuális témákról. 
Vezetése alatt 7 tagóvoda kapott a dunaújvárosi önkormányzat támogatásával 
és az OVI-SPORT Közhasznú Alapítvány segítségével műfüves, 
multifunkcionális focipályát. Sportszerető lokálpatriótákkal karöltve egy éve 
indították a városi Ovifoci Bajnokságot. Munkája elismeréseként az OVI-SPORT 
Közhasznú Alapítvány elnöke meghívta az országos elnökségbe is. Nagy 
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kutyabarát, ennek köszönhetően hamarosan kutyaterápiás foglalkozások is 
indulnak az egyik tagóvodában. Ezzel a programmal lehetőséget biztosít a 
hátrányok leküzdésére, esélyt teremtve a fejlődésben akadályoztatott gyermekek 
sokoldalú fejlődéséhez. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek- és 
Ifjúsági Bizottságának alelnökeként is fontos céljának és feladatának tekinti a 
dunaújvárosi gyermekek sportolásra való ösztönzését játékos formában, a 
tehetségek felismerését, majd fejlődésének segítését. Őszinte hivatástudattal 
végzett több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységének elismeréseként 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat tehát Gyenes 
Józsefné részére adományozza. Felkérem polgármester urat, adja át az 
elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Gyenes Józsefné részére a díjat.  
 
Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

A díjak átadását követően az önkormányzatunk nevében ünnepi 
pohárköszöntőre szeretném invitálni önöket a közgyűlési terem előtti aulába, 
ahol a díjazottak tiszteletére Izsák Máté, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság elnöke mond köszöntőt. Kérem tehát, fáradjanak az aulába! 

 
 
Szünet 
Szünet után: 
 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Folytatjuk a munkánkat. A napirend 
elfogadásáról kell először döntenünk. Indítványozom, hogy a közgyűlés vegye föl 
a nyílt ülés 45. napirendjeként a „Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó 
vállalkozási szerződések megszüntetésére, és egy korábbi közgyűlési határozat 
hatályon kívül helyezésére irányuló napirendi pontot. Kérdezem, hogy a 
bizottságok tárgyalták-e ezt a napirendi pontot. Most csak így általánosságban. 
Mindegyik bizottság megtárgyalta, amelyiknek kellett. Jó. Köszönöm.  
 
Akkor legyenek kedvesek dönteni, mármint a felvételről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre 
vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, 
és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére” című előterjesztést a nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
360/2019. (VI.20.) határozata 

„Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, és az 

585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre 
vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, 
és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslom 46. napirendi pontként a „Nagyvenyim felé vezető út felújítása” projekt 
kivitelezési feladaival kapcsolatos döntések meghozatalára című napirend 
megtárgyalását, amennyiben a tisztelt bizottságok tárgyalták. Tárgyalták? Igen. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim felé vezető 
62819. jelű út felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések 
meghozatalára” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

361/2019. (VI.20.) határozata 
„Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 
felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim felé vezető 
62819. jelű út felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések 
meghozatalára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 46. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására. 47. napirendi pontunk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
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Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2019. (VI.20.) határozata 
„Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 47. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a nyílt ülés 48. napirendi pontjaként, jármű és tartozékok, erdőfenntartási, 
mezőgazdasági gépek használatba adására a DVG Zrt. részére című 
előterjesztés, ha a bizottságok tárgyalták. 
 
Aki elfogadja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és 
tartozékai, valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági 
gépek használatba adásáról a DVG Zrt. részére” című előterjesztést a nyílt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
363/2019. (VI.20.) határozata 

„Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, 
valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 

használatba adásáról a DVG Zrt. részére” című előterjesztés sürgősségi 
indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 20-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és 
tartozékai, valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági 
gépek használatba adásáról a DVG Zrt. részére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
48. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javasolom, hogy a közgyűlés ne tárgyalja meg a 9. napirendi pontot, javaslat a 
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése és 
kivitelezése, közbeszerzési eljárás indítása. Az indokom, előterjesztés egyelőre 
hiánya ugye az egyeztetések miatt.  
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Aki a levétellel egyetért, kérem, ennek alapján szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 9. napirendi pontot a nyílt ülés 
tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

364/2019. (VI.20.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 9. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 20-ai nyílt ülésének meghívó 
szerinti 9. napirendi pontját, mely „Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárás 
indítására”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a 12. napirendi pontot, a Darusín Kft. környéke településrendezés. A 
véleményező bizottságok is levették a tárgysorozatból. 
 
Aki egyetért vele, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

365/2019. (VI.20.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 12. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 20-ai nyílt ülésének meghívó 
szerinti 12. napirendi pontját, mely Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának eilindítására a 3958 hrsz.-ú úttal kapcsolatban (Darusín Kft. környéke)” 
levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm. Így akkor a kettő levett és a négy felvett napirenddel együtt a teljes 
nyílt ülés tárgysorozatáról legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2019. (VI.20.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 

munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
               

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
8. Javaslat a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatalára és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

végzett feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési 
többlettámogatási igény elbírálására 

 
10. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-0001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 „Kandó 
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és 
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására 

 
11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 

DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 
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12. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának véleményezésére 

 
13. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 

szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére 
 
14. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 

ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2019. április-
december hónap – megkötésére 

 
16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri Telep 

körüli kerítés cseréjére 
 
17. Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 
 
18. Javaslat a Lajos király krt. 9-11. előtti parkolóbővítés I. ütemének kivitelezésére 
 
19. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal 

összefüggő szerződések elfogadására 
 

20. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 
megszüntetésére 
            

21. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb útépítési 
egyesített terv) 

 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető 

rendszere tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozására 
beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés aláírására 

 
23. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett 

számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosítására 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
25. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 

2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására               
 
26. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2018. 

évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
27. Javaslat a kulturális alapítványok 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolók 

tudomásulvételére 
 
28. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2018. évi 

beszámolójának elfogadására 
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29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
               

30. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda orvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás iránti 
kérelem elbírálására 

 
31. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a DKKA 

Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására 
 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 

ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására  
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 343/2019. (V.30.) határozatának 

módosítására 
 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-on nyilvántartott, kivett egyéb épület, udvar 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme)  

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére 
 
36. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
               

37. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 
38. Javaslat a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

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

tervének 3. számú módosítására 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására és kiadására 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjának 
meghatározására  

 
42. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal megkötött 2019. 

évi támogatási szerződés 1. módosítására 
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43. Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, és az 585/2018. 
(XI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 

 
44. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002” Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út 

felújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
45. Javaslat a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására 
 
46. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, valamint 

erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek használatba 
adásáról a DVG Zrt. részére 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani Forgó Krisztina köztisztviselő 
asszony számára! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2019. (VI.20.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

Legyenek kedvesek. Miért? Mit mondtam? Tanácskozhat is, de jegyzőkönyvet 
vezessen, Krisztina! Köszönöm. 
 
És a meghívott vendégeink számára legyenek kedvesek tanácskozási jogot 
biztosítani, kivéve az SZMSZ szerinti állandó tanácskozással rendelkezők 
számára! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási jogot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
biztosított és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
368/2019. (VI.20.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 20-ai nyílt ülésére meghívott 
személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülésen kitüntetés megtárgyalásáról döntünk, mégpedig a közelgő 
köztisztviselői nap apropóján. A zárt ülés tényéről nem, csak a napirendjéről kell 
döntenünk. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
369/2019. (VI.20.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. június 20-ai zárt ülés napirendi 
pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért” díj adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. Ott meghívott vendég nincs, nyilván az előkészítő személyügyi 
osztályvezető úr lesz jelen még, de a Krisztinának legyenek kedvesek a 
jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt)  – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 



14 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
370/2019. (VI.20.) határozata 

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

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 

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

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 

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

 
6. 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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7. 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 

 
8. Javaslat a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatalára és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

végzett feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési 
többlettámogatási igény elbírálására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
10. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-0001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 „Kandó 
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és 
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 

DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
12. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának véleményezésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
13. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 

szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
 



16 

 

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

 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 

ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás – 2019. április-
december hónap – megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri Telep 

körüli kerítés cseréjére 
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 
               

17. Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

18. Javaslat a Lajos király krt. 9-11. előtti parkolóbővítés I. ütemének kivitelezésére 
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 Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal 

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

 
20. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 

megszüntetésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
            

21. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb útépítési 
egyesített terv) 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 



17 

 

22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető 
rendszere tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozására 
beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
23. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett 

számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
25. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 

2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására               
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
26. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2018. 

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

 
27. Javaslat a kulturális alapítványok 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolók 

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

 
28. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2018. évi 

beszámolójának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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30. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda 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 

 
31. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a DKKA 

Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 

ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 343/2019. (V.30.) határozatának 

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

 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-on nyilvántartott, kivett egyéb épület, udvar 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme)  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
               

37. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
38. Javaslat a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

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

tervének 3. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására és kiadására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjának 
meghatározására  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
42. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal megkötött 2019. 

évi támogatási szerződés 1. módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
43. Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó Vasmű 

u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetésére, és az 585/2018. 
(XI.15.) határozat hatályön kívül helyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
44. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 “Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű 

útfelújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
45. Javaslat  a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására 

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

46. Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, valamint 
erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek használatba 
adásáról a DVG Zrt. részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés:  
 
Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért” díj adományozására 
Előadó: a polgármester 
 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a polgármesteri hivatal tájékoztatójára. Amennyiben kérdés, vélemény, 
gondolat van, ne legyenek restek, most tegyék meg! Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kettő ügyben 
szeretnék felszólalni. Az elsőben leginkább tájékoztatást szeretnék kérni, hiszen 
megjelent itt a napokban az Átlátszón egy cikk, aminek az a címe, hogy 
csődbűntett miatt nyomoznak a Fidesz közeli távhő mágnás ellen. A cikk a 
továbbiakban azt taglalja, hogy dunaújvárosi illetőségű Pomázi Csaba és társai 
ellen folyik a nyomozás. Amennyiben ez nem így van, akkor azt kérem, hogy 
bárki cáfolja meg, amennyiben viszont igaz, és hihetünk az átlátszó.hu-nak, 
akkor szeretném megkérdezni, hogy polgármester úr tudott-e erről, tett-e 
bármilyen politikai lépést az ügynek az enyhítése miatt. Nagyon remélem, hogy 
nem. Azt is szeretném megkérdezni, ugye több közös cég van, amelyben érintett 
Pomázi úr cégbirodalma és a város, szeretném megkérdezni, hogy ez bármilyen 
módon akadályozhatja-e azt, hogy a helyi közszolgáltatást ellátó cégeink tegyék 
a dolgukat. És szeretném itt is felhívni a figyelmet arra, hogy szerintem hosszú 
távon az a kiszolgáltatott helyzet, amiben a DVCSH tartja Dunaújvárost, 



21 

 

Dunaújváros lakóit, az nem elfogadható, és erre valamilyen megoldást kell 
találni. A másik kérdés, az egy kicsit kisebb volumen, de szerintem nagyon 
fontos ügy, és ez mutatja azt is, hogy hogyan működnek most itt a helyi 
önkormányzatnál a dolgok. Megkeresett engem egy lakóközösség, a Munkácsy 
utcai lakóközösség azzal, hogy ők egy évvel ezelőtt adtak be Markóth úrhoz egy 
beadványt arról, hogy a Hóvirág teraszán, és ott más helyeken italkimérés folyik, 
és ennek kapcsán áldatlan állapotok uralkodnak az utcában. A rendőrség, az 
rendszeresen kijár oda. Helyenként elviselhetetlen szag van, mert emberek ott 
végzik el a dolgukat. És arra panaszkodtak nekem, hogy habár ezt a beadványt 
a lakóközösség 80%-a aláírta, még mindig semmilyen érdemi intézkedéssel nem 
szembesültek az ügyben. Úgyhogy én szeretném kérni polgármester urat, hogy 
vegye komolyan ezt a kérdést, és tegyen minél többet azért, hogy ez a helyzet 
megoldódjon, mert szerintem ez egy nagyon fontos ügy. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
No, képviselő úr! Előbb legyen kedves, a Hóvirágról fogok beszélni. Az első 
kérdésére, tekintettel, hogy ezt az átlátszó.hu című fejezetet én nem ismerem, 
majd nyilván el fogom olvasni, és tájékozódni fogok, és írásban választ fogok 
adni kérdésére. A Hóvirág szitunak ön csak az elejét mondta el. A végét, a 
lényeget nem. Természetesen megérkezett, nemcsak egy éve, hanem most is a 
lakóktól a beadvány, ezt mérlegelve a városüzemeltetési osztály közterület 
foglalási csoportja egy nemleges, tehát egy elutasító polgármesteri határozatot 
készített elő, melyet alá is írtam. Tehát a lakók kérésének megfelelően a 
helyzetet jól, szakszerűen körbejárva, nem kapott az adott vendéglátóhely 
teraszengedélyt. Tehát csak a lényeg maradt el úgymond ebből a történetből. És 
egyébként beszéltem is, nem messze lakom onnan, beszéltem is az utcában, a 
Munkácsy utcában élőkkel. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is erről a 
helyről is szeretném újfent üdvözölni városunkban, újra itthon 9 hónap után 
Stermeczki András evangélikus lelkész urat, ugyanis 9 hónapra ugye egy Kőrösi-
díjnak köszönhetően Németországban volt. Most pünkösdkor hazaért, és 
szeretném innen is biztatni, hogy folytassa mind a gyülekezetéért, mind pedig a 
városért azt a munkáját, amit évekkel ezelőtt elkezdett. Ehhez kívánok neki jó 
egészséget és sok-sok energiát. A másik, Vasmű út felújítás. Ugye nagyon 
üdvözlendő ez a dolog, de rá is fér a Vasmű útra. Megkeresett konkrétan egy 
emberke, Fazekas Imre, aki a Vasmű út 33. előtt üzemelteti a táskás boltot, azt a 
kis pavilont. Kérdések merülnek föl, és ezzel kapcsolatban kéréseim lennének, 
hogyha még többen is vannak esetleg ott, akik ezen a környéken kérdések 
maradhatnak bennük. Ugyanis azt a tájékoztatást kapta, hogy most el kell vinnie 
a pavilont innen a Vasmű útról, majd felújítva akkor azt visszahozhatja. Na, most 
itt olyan információk jutottak el, hogy nem is biztos, hogy az a pavilon 
visszakerülhet, nem is biztos, hogy olyan formán az ott működhet. Én azt 
gondolom, hogy attól függetlenül, hogy meg kell tenni ezt a felújítást, nem 
hagyhatunk kétségek közt embereket, akinek mondjuk, élete munkája van 
ebben. Tehát én arra kérem önöket, illetve az illetékeseket, hogy akiket érinteni 
fog, akár bármilyen üzlet, bármilyen bolt, ennek a Vasmű útnak a felújítása, azok 
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egy teljes tájékoztatást kapjanak, hiszen ne utólag tudják meg, amikor 
megtörtént a felújítás, hogy mégse lehet visszahelyezni, mégsem így kell, és 
még számtalan egyéb dolguk lenne ahhoz, hogy folytathassák az eddigi 
tevékenységüket. És akkor egy harmadik, egy nagyon kis csipkelődést 
szeretnék. A polgármester úr, nagyon-nagyon bízok benne, hogy hamarosan 
olvashatok a facebook oldalán egy olyan bejegyzést, ami az lesz, hogy… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szokta olvasni? 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Minden nap olvasom, polgármester úr. Nagyon várom azt a bejegyzést, amin ott 
lesz, hogy jaj az ellenzéknek. Ezt azért mondom, mert múlt héten olvastam, hogy 
jaj a szúnyogoknak, és egy szúnyogirtás követően megduplázódott a szúnyogok 
száma itt, Dunaújvárosban. Tehát bízok benne, hogy lesz egy, szeretném kérni 
majd az érintetteket, hogy, bízok benne, hogy mind a holnapi, mind a későbbi 
szúnyoggyérítés már sikeresebb lesz, de erre tényleg oda kéne figyelni, mert 
borzasztó nagy probléma ez a városban. Tehát arra kérnék mindenkit, hogy 
tegyük meg azokat a lépéseket, hogyha már a gyérítés van, ha már plusz 
költségek vannak, akkor annak legyen is értelme. Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tájékozatlanságát nem tudom kezelni képviselő úrnak. Tehát a szúnyoggyérítés, 
az egy érdekes dolog, nyilvánvalóan én vagyok érte a felelős, hogy csípnek a 
szúnyogok, mint mindenért ugye a polgármester. Bizonyára tudja, a kánikulai 
időszak miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve katasztrófavédelmünk, 
üdvözlöm parancsnok urat, ún. ráadásul ugye volt a dél-koreai hajónak, illetve 
magyar hajó dél-koreai utasok tragédiája, tehát volt egyfajta légtér vizsgálat 
emiatt, és a kánikula miatt meg egy légtérzár, és ebből adódóan ugye az a 
típusú, ami hatékonyabb lenne, nem értek hozzá, hiszen ez egy nagyon komoly 
szakma, az nem történhetett meg. Egyébként most valamelyik bizottság 
rendkívüli ülésén pont foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. A DUDIK Fesztivál múlt 
heti megrendezése miatt, ez az Alsó Duna-parton kettő, ún. szárazföldi 
gyérítésre került sor, amely kétségkívül kevésbé hatékony, mint a levegőből 
történő a kémiai módszerek miatt. Az egy külön szerencsénk, már hogy ebből a 
szempontból szerencsétlenségünk, hogy ugye vízparti település révén ennek az 
esélye itt megnő. Úgyhogy jaj a szúnyogoknak! Így van, mert bizonyára ezt 
nyomon követi, Szabó László ügyintéző úrhoz tartozik a kérdés a 
városüzemeltetési osztályon. A Vasmű úti felvetésével kapcsolatban maximális 
mértékben támogatom, amit elmondott, és egyet is értek vele. Nálam is, nálunk 
is, pártunknál, illetve a frakciónknál is helyben a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározó, preferált helyen vannak, hiszen helyben 
teremtenek munkahelyet, és helyben fizetnek ugye zömében iparűzési adót. 
Nyilvánvalóan az a pozitív dolog, amikor megtörténik egy ilyen léptékű felújítás, 
az nem járhat azzal bizony egyet, hogy adott esetben az ideiglenes megoldás 
után az adott kereskedő ne mehessen oda vissza, vagy valamilyen megoldás ne 
szülessen ebben az ügyben. Úgyhogy kérném is jegyző asszonyt, hogy ezzel 
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kapcsolatban egy ilyen informális tájékoztatót lehetőség szerint szervezzen meg. 
Evangélikus lelkész úrral kapcsolatban, így van, egy ösztöndíj pályázat 
keretében járt Németországban, hazaérkezett, úgyhogy én magam részéről is, 
hiszen neki nagyon fontos a társadalmi szerepvállalása Dunaújvárosban, ahogy 
valamennyi történelmi egyházunk helyi képviselőinek, lelkész uraknak, illetve 
plébános úrnak, én magam is további jó, eredményes, dunaújvárosi, illetve 
térségbeli, vallásbeli tevékenységet, munkát kívánok. Iván képviselő úré a szó! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem nagyon szerettem volna 
hozzászólni, de hozzászólok. Úgy látszik, hogy a csatánk folytatódik Szabó 
képviselő úrral. Egy pár gondolatot elmondanék. Ön kint van az utcán, jól látom 
a körzetemben, és gyűjti az információkat. Akkor az információgyűjtés mellé 
elmondanám azért azt is, hogy míg ön gyűjti, én meg megoldom a problémákat. 
Ugyanis ez a feladatom, ezért választottak meg öt évvel ezelőtt. A Munkácsy 
utca egy ominózus olyan helyzet a Technikum városrészben, amit nagyon-
nagyon nehéz megoldani, de elkezdtük a lépést. Pont ezért van bent itt egy 
anyag önök előtt, amiről remélem, hogy pozitívan fogunk szavazni, hogy ez a 
probléma az első lépcsőben megoldódjon. A Munkácsy utca egy speciális 
helyzet, tulajdonképpen a Hóvirág és minden egyéb bolt és nemzeti dohánybolt 
mellett, ugyanis folyamatosan alkoholt vásárolnak, és fogyasztanak az ott élők. A 
körzeti megbízott úrral beszélve, egyeztetve, ugye ezt ön is elmondta, hogy 
folyamatosan járnak ki a rendőrök, és büntetnek, de ennek ellenére mégis 
visszajárnak azok az ominózus emberek, akik nem tudnak viselkedni az utcán. 
Egy évvel ezelőtt beadtak kérvényt, a kérvény nálam is megjelent, én is 
továbbítottam ezt a kérvényt. Csak, hogy tudja. Ugye nem nagyon szoktam 
használni a médiát, de hát ez a mai világban, ez elkerülhetetlen a facebook 
közössége. Pont két héttel ezelőtt, ha követné, tudná, de hát mivel nem vagyunk 
ismerősök, így nem követi, meg valószínű nem is leszünk a facebookon, látná 
azt a csatát, amit vívok. Az egyik oldal azt kéri, hogy szedjük ki a padokat, és 
oldjuk meg a problémát, a másik oldal azt kéri, hogy az ő idős anyukája, 
nagymamája nem tud hova leülni, és tegyük vissza a padokat. Akkor kérdezem 
önt, ha már adatokat gyűjt az ott élőktől, akkor melyik megoldást válasszuk. 
Tegyük vissza a padokat, és tudjanak hova ülni az idős emberek, vagy vegyük ki 
a padokat, és ne tudjanak leülni sehova, és legyen rend? Na, erre találtam ki azt, 
és próbálom végigvinni ezt az ügyet, hogy legyen mindkettő. Legyen egy szép, 
rendezett környezet, de ahhoz meg kell oldani, azokat az ominózus embereket el 
kell onnan távolítani, aki alkoholt fogyaszt. Ugye polgármester úr választ adott a 
Hóvirág teraszával kapcsolatban, reméljük, hogy az is megoldást talál. És nem 
azért tologatjuk egy év óta, mert nem akarjuk ezt a problémát. Nagyon jól tudom, 
hogy ki az a hölgy, meg ki az a közösség, meg ki az ön kollegája, aki ezért 
lobbizik, de ha eljönnének a fogadóórámra, szeretettel várom önt is, akkor ezt a 
témát látnánk, illetve látnák azt a bejegyzést, sort, ami ehhez született. Tehát el 
kéne dönteni, hogy melyik ujjamat harapjam, nem egyszerű, higgye el! De meg 
fogja látni az elkövetkezendő időszakban. A másik, csak egy kiegészítés, de 
mivel Barta képviselő úr előbb elkezdte ezt a témát, ugye én nagyon örülök a 
Vasmű út felújításának, habár nem volt egyszerű ennek megszületnie. De pont a 
tegnapi nap folyamán kaptam olyan felkérést, és szerintem önök is kaptak, vagy 
legalábbis fognak kapni, hogy a főépítészi iroda és a Vasmű út 41. Kft. közösen, 
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mint projektcég, meghívja a képviselőket az érintett útszakasz miatt pontosan 
azért, hogy a munkánk folyamán tudjuk tájékoztatni a lakosságot, hogy milyen 
folyamatok lesznek, és mikor kezdődik. Ugye nem csak a városnak fontos, 
hanem a képviselőknek is fontos, hogy tájékoztassák az ott élőket, az ott lévő 
boltokat. Nem csak azt az egy létesítményt érinti ez a történet, hanem azt 
hiszem, négyet. Tehát ugye mindegyiket föl kell majd keresni, ez egy elég 
komoly volumenű beruházás, illetve én azért örülök, mert nemcsak az útfelület, 
hanem a járdafelület is valószínűleg megújulásra kerül, illetve a parkolók száma 
is növekedi fog ezáltal. Tehát ez egy kombinált, jó program. Parkolók. Én nagyon 
örülök neki, hogy a Járási Hivatal mellett hamarosan át fogjuk adni az új 
parkolókat, de azért hozzátenném azt is, és innen kérem fel a közterület 
felügyeletet és minden olyan szervet, aki ezzel foglalkozik, a város tele van 
céges autókkal. Elmegyek a Dózsa György úton, látok öt Siker Ablak nevezetű 
teherautót. Elmegyek a Rómaira, két roncsautó. Elmegyek a Barátság 
városrészbe, egy roncs autó. Elmegyek amoda, nem tudom, hány kölcsönző 
autónak, de kérdezem azt, hogy ezeknek a cégeknek nem kéne, hogy valami 
telephelyük legyen, ahova az autóikat rakják. Tehát küzdünk azzal, hogy nincs 
parkolónk, mellette meg húsz autó áll egy cég nevén fémjelzéssel, hogy ő ott 
parkol. Tehát most akkor ez hogy van? Nem beszélve arról, hogy pl. a Lidl 
parkolóban a Gombos képviselő-társamnak a körzetében, ott áll most már fél 
éve egy lezúzott autó. Nem tudunk hova parkolni, mert ott hagyják a roncsot. 
Tehát küzdünk itt mindennel, csak a megoldásokat így nem találjuk. Én arra 
kérem a hivatalt, hogy erre rakjunk össze egy koncepciót, hogy ezt hogy lehet 
megoldani, mert próbálunk mi teremteni mindegyik városrészbe, hisz azért 
látszódik, hogy azért haladunk előre, mindegyik városrészbe új parkolót, de úgy 
nagyon nehéz, hogy mellette meg elfoglalják a cégek meg az oda nem illő 
gépjárművek ezt az egészet. Így nagyon nehéz. Jó? Köszönöm szépen, ennyit 
szerettem volna. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsásson meg! Szeretném kérni, hogy aki szeretne még az első napirendhez 
hozzászólni, azt most tegye meg szándékát, utána lezárjuk. Tóth Kálmán elnök 
úr, ja bocsánat, Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bevallom, én egy 
kicsit tanácstalan lettem, bár tanácstalanságomat nem az szülte, hogy hogyan 
lehetek Iván képviselő úr ismerőse facebookon, mert szerintem azért ennél egy 
sokkal komolyabb témáról beszélünk itt. Mert polgármester úr azt mondta, hogy 
meg van oldva a kérdés. Iván képviselő úr arról beszélt, hogy én információkat 
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gyűjtök, ő meg megoldja a dolgokat. Majd a végén nekem szegezi a kérdést, 
hogy akkor hogy kéne megoldani. Én ebben érzek némi logikai bukfencet. 
Minden esetre én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amiben nem az a 
lényeg, hogy politikai vitát folytassunk, hanem az a lényeg, hogy a lakók 
megelégedésére történjen valami, úgyhogy én alapvetően azért kértem szót, és 
arra szeretném kérni polgármester urat, hogyha ön meghozta a helyzet 
megoldásához szükséges döntéseket, akkor arra kérem önt, hogy felügyelje is 
azoknak a végrehajtását olyan módon, hogy a lakók környezete, amiben ők 
vannak, azt tényleg megváltozzon, és tényleg jobb legyen. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Világos. Tóth képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Polgármester urat 
szeretném megkérni arra, hogy egy bejárást tartsunk a Bem utca, Árpád utca 
környékén egy gyalogos sétával, egy délutáni kávézás mellett, vagy bármi, és 
találkozzunk az ott lévő lakóknak a gondjaival, problémáival. Fogadóórán 
tizenheten kerestek meg ebből az utcából, utcákból, bocsánat, és nagyon sok 
olyan problémát fölvetettek, amit meg kell oldani. Ugye ezzel kapcsolatban már 
többször vetettem föl problémát, hogy a Bem utcában nincsen 
szennyvízelvezetés, esővíz elvezetés. De nálatok hamarosan lesz! Akkor most 
mi lesz? Ha ott nincs, akkor itt se legyen, ugye? Hát ez egy érdekes dolog, én 
nem erre szerettem volna. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt nem mondták az alpolgármester urak. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Nem erre szerettem volna felvetni a kérdést, hanem egy bejártást tartsunk, mert 
ott többen felvetették az egyirányúsítás kérdését meg egyéb, és jó lenne, ha a 
lakókkal tudnánk közösen egy időpontban találkozni. Ez lenne a tiszteletbeli 
kérésem. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én ebben partner vagyok, úgyhogy szerintem még a mai nap folyamán 
megcsörgetem önt a mobiltelefonján, és akkor egyeztetünk egy időpontot, ha ezt 
le tudná utána kommunikálni az önt megkeresők felé. Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Szeretném önöket tájékoztatni az elmúlt időszak egy-két, általam igen 
fontosnak tartott eseményéről. Tekintettel, hogy közgyűlésünk ugye két hónapig, 
ugyan rendkívüli közgyűlést tartott, de rendes közgyűlést nem, ezért engedjék 
meg, hogy kicsit hosszabb legyek a szokásosnál, de ugyanakkor csak a 
fontosabb eseményeket emeljem ki. Meggyőződésem, hogy a közgyűlésünk az 
idén bölcs döntést hozott, amikor Jankó Árpád nyugalmazott igazgató úrnak, 
sportújságírónak adományozta a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető címet, 
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melynek az átadása ugye a városalapítás napján a Bartók Kamaraszínházban 
megtörtént. Örömmel vettem részt a Városvédők Újtelepért Egyesület 
hagyományos, most már nyugodtan mondhatom, hagyományos rendezvényén, 
az Újtelepi Pikniken, ahol egyébként, bár az időjárás mindig elég változó 
véletlenül azokon a napokon, de örömmel láttam, hogy nagyon sok újtelepi 
család töltötte el ott a szabadidejét, és örömmel töltötte el. Jó hír, sajtóbejárást 
tartottam a Csónakházban, ugye ez a Dunaferr Sportegyesület otthona, ugye a 
kajak-kenu szakosztály otthona, és igen szép tempóban folyik a DVG Zrt. által 
végzett kivitelezés, felújítási munkálatok. Ez ugye önkormányzatunk, illetve a 
kajak-kenu szövetség forrásából, támogatásából fog megvalósulni. Október 
hónap a felújítás elkészültének határideje. Nagyon szép, és immár 
hagyományos, ez volt a negyedik alkalom, és büszke vagyok rá, hogy ez a saját 
ötletem volt, hogy Dunaújváros egyik középiskolája a felújított Városháza téren 
tartsa meg a 12. évfolyamosok, a végzősök ballagását. Az idei évben a Lorántffy 
középiskola ballagott. Sajnos abban a háromnegyed órában, amíg a ballagás 
volt, azon a pénteki napon ömlött, tehát nem esett, ömlött az eső, úgyhogy elég 
gyorsra sikeredett ez a ballagási ünnepség, de ha más szempontból nem, de 
ebből a szempontból a ballagó diákok számára mindenképpen emlékezetes 
lesz. Szabó Zsolt képviselő úr nem említette meg, de természetesen 
odafigyeltünk az idén is a nyári tanítási szünetben, hiszen most ugye az a 
sorosan, sorost nem mondunk, tehát az az éppen aktuális, ugye a múlt heti 
tanítási nap, péntek óta, a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló 
gyermekek számára biztosította. Megtisztelő. Megtisztelő, hogy megbízik ebben 
az ügyben bennem, vagy éppen gyanús. Leszno város küldöttsége a 
városunkba látogatott, különböző fejlesztésekről egyeztessen a város 
vezetésével, illetve az egyetemen, hiszen az egyetem volt ennek a kapcsolatnak 
az indítópontja. És ha már egyetemről beszélünk, elindult egy szerződéskötéssel 
a Paks II. Akadémia. Újabb együttműködést kötött a Dunaújvárosi Egyetem és a 
Paks II. Zrt. Ezzel egy olyan szakirány indul szeptembertől a dunaújvárosi 
szellemi bázison, az egyetemünkön, ami az atomerőműi szakemberek képzését 
segíti elő. Köszönettel tartozom a Tourinform valamennyi munkatársának, 
önkénteseknek, DVG-nek, rendészeti szerveknek, katasztrófavédelmet is 
beleértve természetesen, polgárőrségek dunaújvárosi képviselőinek, akik részt 
vettek, és immáron hagyományosan magas színvonalon zajlódott le a családi 
hétvége az Alsó Duna-parton, ez pont az uniós választási hétvégére esett. Ugye 
egy pénteki nagykoncerttel, a szombati grillpartival, illetve a vasárnapi 
gyermeknappal. Gyenes Józsefné Éva igazgató asszony nem véletlenül kapta 
meg a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat, örömmel tölt el mindig, és immáron 
negyedik alkalom az, amikor Fruzsina, Lassingleitner Fruzsina képviselő 
asszonnyal a Római városrészi tagóvodában vállalkozók, civilek bevonásával, 
szülői szervezetek segítségével a kisgyerekek számára sportnapot szerveztek. 
Történelemtanárként különösen fontosnak tartom, hogy a Szent Korona Nap 
Dunaújvárosba is elérkezett, és az első Szent Korona Napra került sor az 
evangélikus templomban. Önkéntesek Hete. Több mint tíz éves hagyomány. 
Kecskés Rózsa díszpolgár asszony, igazgatónő vezetésével tizennégy éve 
tartják meg a nyár kezdetén az Önkéntesek Hetét, melyet egy nagyszerű 
gálaműsor zárt le a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. 
Gyöngyössy Pál főorvos úr tragikus haláláról ugye már a mai nap 
megemlékeztünk. Háziorvosi ügyeletek. Háziorvosi rendelőink felújítása 
megkezdődött, június elején egy sajtóbejáráson voltam a helyszínen, Alkotás 
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utcai, Váci utcai, illetve a Derkovits utcai rendelőket érinti. Szakaszosan, kéthavi 
szakaszolásban, és addig is, amíg az adott rendelőben a felújítás zajlik, 
természetesen zavartalan a betegek ellátása. Kövér László házelnök úr a 
fővédnöke annak a programsorozatnak, amelynek záró állomására érkezett az 
Intercisa Múzeumba egy kiállítás, ez a Sorsfordítás - a paraszti társadalom 
felszámolása ’45 és ’62 között, ennek a megnyitóján vettem részt pár héttel 
ezelőtt. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben, hiszen tudjuk, hogy milyen 
történelmi körülmények és helyzetek között jött létre Dunaújváros, hogy pont a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága az Országgyűlés szervezésével pont 
Dunaújvárosba jelképesen egy igazán méltó helyre hozta ennek a 
vándorkiállításnak az utolsó helyszínét. A csatornázási projekt beindulását mi 
sem mutatja jobban, minthogy egyrészt ugye megvolt ennek a nyitótájékoztatója 
a héten, a tegnapi nap folyamán, de ugyanakkor Markóth Béla osztályvezető 
úrral, Hingyi képviselő úrral ugye a körzetben is az ott élőkkel beszélgetve 
végiglátogattuk a munkák megkezdésének helyszíneit, ez pedig a Somogyi 
József, Búzavirág, Akácos és Mályva utcákat érinti. E helyről is kérem tisztelettel 
az ott lakókat, ugye minden fejlesztés, változatás néha-néha bizony 
bonyodalmakkal, problémákkal jár, de én magam is meggyőződhettem arról, 
hogy a kivitelező cég folyamatos kommunikációt tartva az ott élő tisztelt 
polgárokkal egyértelműen igyekszik ezt a munkát gördülékenyen lefolytatni. 
Sajnálom, hogy nagyon kevés képviselő-társam vett részt a pedagógus díjak 
múlt heti átadásán. Ugye „Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díjat Garai 
Zsuzsanna igazgató asszony és Polányiné Boldog Katalin Márta, a gimnázium 
megbízott igazgatóhelyettese vehette át, a „Dunaújváros Oktatásügyéért” díjat 
Papp Sándorné, Kuruczleki Erzsébet és Kovács Piroska, és az emlékérem díjat 
ugye a nyugdíjba vonuló huszonegy pedagógus kolléga. DUDIK Fesztivál. Nem 
tudom, hogy ki járt lent, ki nem járt lent, nekem volt alkalmam kétszer is 
lelátogatni. Több ezres tömeg, ugyan szúnyoggal, szúnyoggal kétségkívül, de 
koncertekkel zajlott le problémák nélkül, bonyodalmak nélkül. Itt köszönöm 
valamennyi szervező munkáját, különösen kiemelem az egyetem, illetve a 
vagyonkezelő cégünk, a DVG Zrt. munkáját, és az ehhez társuló mentők, 
katasztrófavédelem és egyéb polgárőr és egyéb hatóságok, rendészeti szervek 
közreműködését. Tizenkilenc éve vagyunk a Nemzet Sportvárosa, és erre 
büszkék vagyunk. Dunaújvárosban nincs olyan család, akinek a környezetében, 
szomszédságában, baráti, rokoni, ismerősi, munkatársi körében ne lenne 
valamelyik sportért rajongó városlakó, és Kovács Zsófia tornászhoz látogattunk 
el, illetve edzőjéhez, aki a tanítványom volt, Jánoshoz a sportcsarnokba múlt 
héten, és büszkén biztosítottuk Zsófiát, hogy önkormányzatunk a továbbiakban 
mind Mirtill, mind pedig Zsófia sikeres olimpiai felkészüléséhez, illetve egyéb 
versenyeken való felkészülésében támogatólag lép fel. Köszönöm Izsák Máté 
képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak, aki képviselte az önkormányzatot a 
Bartók színházban, hisz a Bartók színházban lezárult ismét egy évad, a családok 
évada címen meghirdetett évad, és képviselő úr az évzáró színtársulati ülésen 
vett részt. És akkor a végére hagytam az aktuális, e heti eseményeket. Ugye a 
projektnyitó elhangzott. Tisztelettel hívok mindenkit a Tourinform által 
szervezendő harmadik halászlé- és halléfőző versenyre a Szalki-szigeti 
kemping, Szabad strand területére, ugye szombat délelőttről beszélek. Szepesi 
Attila alpolgármester úrral tegnapi nap folyamán fogadtuk Mucsi Zoltán urat, a 
Vasmű Vasas Szakszervezetének elnökét, aki tájékoztatott bennünket a 
sajnálatos kialakult helyzetről, miszerint ugye az ügyvezetés a helyiségek 
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megvonását rendelte el a szakszervezet irányába, és egyéb szigorú feltételeket 
is elvontak tőlük, működési feltételeket. Most nem részletezném. Amit nagyon 
fontosnak tartok, hogy megerősített levelet küldtünk Jevgenyij Tankilevics 
ügyvezető úrnak, melyben Dunaújváros Önkormányzata nevében, és erről majd 
nyilván közgyűlés elé fog kerülni, ha érdemi döntés születhet, vételi szándékot 
nyújtottunk be, nyújtunk be a Vasmű Klub, a Dunaferr tulajdonában lévő, de 
üresen álló Vasmű Klub épületére, ahol nemcsak a Barátság városrészi, de az 
is, belvárosi és egyéb civil nyugdíjas szervezetek kaphatnának elhelyezést 
egyfajta közösségi életteret kialakítva. Akinek van köze, és nekem van közöm a 
Barátság városrészhez, az pontosan tudja, hogy ott, annak idején a Vasmű 
Klubban milyen élet volt, és egyúttal felajánlottuk Mucsi úrnak, aki a 
szakszervezet nevében örömmel vette, hogy szakszervezeti elhelyezést 
kaphatnak, kapnak, kaphatnak abban az épületben. A tegnapi nap folyamán 
megkértem Szepesi alpolgármester urat, hogy gazdasági alpolgármesterként 
járjon el egy számomra is, de úgy érzem, a város költségvetése szempontjából 
is fontos ügyben. A kormány a tavalyi év év végén döntött különböző 
sportegyesületek támogatásáról a két ünnep között, és ekkor a Dunaferr 
Sportegyesület egy száznyolcvanmillió forintos támogatást kapott azzal, hogy 
ebből a száznyolcvanmillió forintból az önkormányzat irányába meglévő, és 
egyéb helyre, de ugye nekünk az önkormányzati tartozás most ebből a 
szempontból, ami preferál, rendezhesse a tartozását, és kértem alpolgármester 
urat, hogy mindenképpen járjon el az egyesület irányába, hogy ezt 
megkaphassuk. Amit egyébként, ez egy több éves tartozás, nem másra, mint 
sportolók felkészítésére, olimpiai kvalifikációt szerzett sportolók támogatására 
fordítanánk. Én bízom benne, hogy hamarosan ez az ügy is rendeződik. Nagyon 
szépen köszönöm a figyelmüket. 
 
Aki a tájékozatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

371/2019. (VI.20.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

5 perc szünetet rendelek el. 
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Szünet 
Szünet után: 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Hozzászólás hiányában legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Izsák Máté, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 
1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
372/2019. (VI.20.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról 
szóló rendelet módosítása. 
 
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), nem szavazott 5 fő (Barta Endre, Izsák Máté, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 20/2019. (VI.20.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tavalyi költségvetési rendelet, bocsássanak meg, ez évi költségvetési 
rendeletünk módosítására kerül sor amennyiben támogatják. Szabó képviselő 
úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azzal a 
tiszteletteljes kéréssel szeretnék fordulni önhöz és Szepesi alpolgármester 
úrhoz, hogyha egy mód van rá akkor kössünk egy valamifajta olyan úriemberek 
közötti megállapodást, hogy önök az októberi önkormányzati választásokig nem 
módosítják érdemben a város költségvetését, nem vállalnak új, nagy 
kötelezettségeket, nem vesznek föl hitelt, hiszen azt gondolom, hogy bárki is 
vezesse majd ezt a várost, akkor tiszta, hogyha olyan helyzetben teszi ezt 
októbertől, hogy majd nincsen megkötve az előző városvezetések által a keze. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Csak képviselő urat szeretném 
figyelmeztetni, hogy sem a polgármester, sem az alpolgármester nem módosítja 
a költségvetést, azt a tisztelt képviselő-testület hajtja végre. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja a rendelet módosítását, 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, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 21/2019. 
(VI.21.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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               a városüzemeltetési, környezetvédeli és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm tisztelettel Palkovics Katalin asszonyt, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. 
ügyvezetőjét! Temetkezési rendről szóló rendeletünk módosítása szerepel 
napirenden. 
 
Aki támogatja a módosítást, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 22/2019. (VI.20.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. 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 módosításáról döntünk! 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

373/2019. (VI.20.) 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. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2026. május 19. 
 

7. 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 módosítására kerül sor! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 23/2019. (VI.21.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
 (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 

meghozatalára és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló rendelet módosítására kerül sor. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy egy határozati javaslatról döntünk először, 
utána a rendelettervezetről! 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
374/2019. (VI.20.) határozata  

a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 
dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú, „kivett lőtér” megnevezésű ingatlan „kivett beépítetlen 
terület”-re történő átminősítéséhez. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az 1. pontban megjelölt 

ingatlanon Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javára 
bejegyzett földhasználati jog törlését a határozat mellékeltét képező, földhasználati 
jogot létesítő megállapodás megszüntetésére vonatkozó dokumentumban foglaltak 
szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
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 
                - a megállapodás aláírásra a határozat közlését követő 30 belül 

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

És most a rendelettervezetről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távo lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 24/2019. (VI.21.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

által végzett feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési 
többlettámogatási igény elbírálására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Hosszú János, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma 
 Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által végzett közfoglalkoztatás kapcsán 
felmerülő többlettámogatási igény elbírálásáról döntünk. Üdvözlöm elnök urat, 
Hosszú János nemzetiségi elnök urat. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

375/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett 

feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási 
igény elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. július 1-jétől 2020. február 29-ig 

7.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 1. mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. július 1-jétől 2020. február 29-ig 

4.800.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának a határozat 2. mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt 
feltételeknek megfelelően. 

 
3.  A határozat 1. pontjában meghatározott vissza nem térítendő támogatás a 2019. évi 

költségvetési rendelet 5.a. melléklet 20.4 cím alatt, a határozat 2. pontjában 
meghatározott visszatérítendő támogatás a 2019. évi költségvetés 5. mellékletének 
21. cím alatt tervezett előirányzatról kerül kifizetésre. 

 
4.  Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 

támogatási szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások 
teljesítésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat megküldésére: 2019. június 28. 
               - a kötelezettségvállalások teljesítésére:  
                          a támogatási szerződésekben foglaltak szerint 
 
5.  Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt  

kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírását követő 5. munkanap 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-0001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 
„Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet 
elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kandó Kálmán téri közlekedésbiztonsági fejlesztés Dunaújvárosban projekt, 
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet van napirenden.  
 
Aki támogatja, az támogassa, tehát igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2019. (VI.20.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 

Dunaújvárosban” projekt és TOP-6.4.1-16-DU1-0002 “Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli 

tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadásáról 
 

1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt és a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 
Szabolcs Mérnökiroda Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 5. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és 
kiviteli tervek elkészítésének költségei vonatkozásában nettó 3.900.000,- Ft + ÁFA 
előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019.évi költségvetése terhére a “7.a. melléklet 22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése” soron. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2019. június 27. 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP--6.4.1-16-DU1-2018-00002 “Kandó 
Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és 
kiviteli tervek elkészítésének költségei vonatkozásában nettó 11.080.000,- Ft + ÁFA 
előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019.évi költségvetése terhére a “7.a. melléklet 22.4.9 TOP-6.4.1-16-DU1-2018-
00002 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” soron. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

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

Határidő: 2019. június 27. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Tóth János kérelmező 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Településrendezési eszközök módosítása a DRV Zrt. vízvezetékének 
nyomvonalában. Kettő változat szerepel előttünk. 
 
Előbb az „A” változatot teszem fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
377/2019. (VI.20.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 

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

településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 2409/2, 2625/1, 2625/2 és 
2626/1 hrsz-ú ingatlanok lakó övezeti besorolásba kerüljenek.  

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

gondoskodjon Dunaújváros településrendezési eszközeinek az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. szeptember 30. 

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

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a fedezetet a 

településrendezési eszközök 1. pont szerinti módosításának költségeire a 2019. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, dologi kiadások 
sorának terhére.  

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

szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. szeptember 30. 
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12. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Dr. Bittmann Lilla, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
 Önkormányzati Társulás, projekt irodavezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Véleményeznünk kell a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
378/2019. (VI.20.) számú határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
„1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt 
Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka 
Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város 
Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község 
Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség 
Önkormányzata. 
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd 
térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza 
Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza 
Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.  
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt 
Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata, 
Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, 
Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.  



39 

 

5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat 
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó 
határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel. 
6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 
2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen 
módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.” 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 

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

Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés döntéséről 
értesítse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 10. 
 

13. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Erős István, a KNYKK Fejér megyei helyi személyszállítási 
 üzletágvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A KNYKK Zrt. üzletágvezetőjét üdvözlöm tisztelettel, Erős urat! Pályázat 
benyújtása, ez a szokásos napirendünk. Szabó képviselő úr el fogja mondani a 
rendszernek a teljes átvizsgálását. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Így van, azért 
olyanok vagyunk már, mint a rossz házasok, hogy a legtöbb esetben a másik 
tudja, hogy mi fog következni. Azonban ami miatt csalódott vagyok az az, hogy 
ezek mindig csak ilyen szólamok és viccek szintjén marad, mert igen öt éve 
mondom azt, hogy szerintem nagyon nagy gond van a helyi közösségi 
közlekedéssel. És zsákszámra öntjük bele a támogatást miközben az nem tud 
megújulni, és hogy le kellene ülni, és át kellene gondolni azt, hogy hogyan 
tudunk egy hatákonyabb menetrenddel, egy időalapú menetjegy bevezetésével 
olyan közösségi közlekedést nyújtani Dunaújvárosban, ami bárhol máshol 
Európában megállná a helyét. Szerintem ez nagyon sokban segíteni azt, hogy 
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pl. a helyi fiatalok itt maradjanak, hogy a dunaújvárosiak élhetőbbnek éljék meg 
Dunaújvárost. Ezért én arra kérem polgármester urat, hogy ezt vegye komolyan. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Vegye komolyan! Értem. És ezzel egyébként a szolgáltató céget megkereste 
már képviselő úr az elmúlt öt év alatt? A felvetéseivel. Minden egyes 
önkormányzati képviselő azonos joggal és kötelezettségekkel bír, tehát 
ugyanúgy megkereshette volna a helyi kirendeltséget, vagy hát nyilvánvalóan a 
tatabányai központot is. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Azt gondolom, hogy többször megkerestük már ezzel 
kapcsolatban, közgyűlési határozatokat is próbáltunk meghozni, de eddig nem 
sok mindennel találkoztunk. De ez most egy pályázatról szól, amit azt gondolom, 
hogy ezt teljes mértékben támogatni kell. Ugye ki van írva egy új közösségi 
közlekedéssel kapcsolatban pályázati lehetőség, akkor kell leülni mindenkinek 
képviselő-társaimmal közösen azért, hogy megalkossuk azt, hogy mivel tudnánk 
jobbá tenni Dunaújváros közlekedését. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

379/2019. (VI.20.) határozata 
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 

2019. évi pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról 
a KNYKK Zrt. részére 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetési 
törvénye (2018. évi L. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak és a kapcsolódó 
pályázati kiírás alapján meghirdetésre kerülő helyi közösségi közlekedés támogatása 
tárgyú pályázati felhívásra igénybejelentési kérelmet (pályázatot) nyújt be, valamint 
elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

1. pontban megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges hiánypótlásokkal, és 
nyertes pályázat esetén a támogatás összegének Középnyugat-magyarországi 
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Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadásával, elszámolásával kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a támogatás átadásáról szóló 
megállapodást írja alá. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 2018. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján 300 228 184 Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére, e támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú közlekedés 
működtetéséhez. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros MJV 

Önkormányzata pályázati, illetve ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatása nélkül a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Alba Volán Zrt.-vel, illetve 
jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a 
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2019. január 1-jétől 
2019. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 Határidő: - a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban szereplő határidő 

     - a megállapodás megkötésére: a támogató okiratban megjelölt 
       időpontok 

       - a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt 
                            időpontok 
        - a projekt megvalósítására: 2019. december 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14.  Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzati intézmények felújítási munkáiról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
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Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2019. (VI.20.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról 

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

tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 19.330.893,-Ft összegért a DVG Zrt.-
vel elkészítteti. 

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

Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (továbbiakban: 
rendelet) „5.b. Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre álló összeg 
biztosítja, a rendelet 7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés „DMJV PH C 
szárny tetőszigetelés felújítása” elnevezésű új sorra (16.708.093,-Ft), „Óvoda 
felújítása” elnevezésű sorra (2.055.039,-Ft) és az „ESZI Magyar út 32. alatti épület 
felújítása” elnevezésű új sorra (567.761,-Ft) történő átcsoportosítás útján. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. július 15. 
 

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. július 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás 
– 2019. április-december hónap – megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

DVG-vel kötendő szolgáltatási keretszerződés módosítása, pontosabban igen, 
az áprilistól decemberig, év végéig tartó időszakról van szó. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
381/2019. (VI.20.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
szerződés 1. módosítása -2019. április-december hónap- megkötéséről 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2019.04.04-én megkötött, a 2019. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását, a 
II. soron szereplő előirányzat emelését jóváhagyja. 

 
2)  Az 1. pontban szereplő II. (Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) 

sort érintő 19.050.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.3 
Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű sorról történő 
átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1 sz. 
módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                a polgármester 
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             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. június 28. 

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

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

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                   előkészítéséért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2019. évi költségvetés módosítása 

                - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                           aláírásával egy időben 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyepmesteri 

Telep körüli kerítés cseréjére 
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: 
 

Gyepmesteri Telep kerítés csere! Barta képviselő úr! Bocsánat, Krisztina! 
Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm, csak egy rövid hozzászólás. Örömömet szeretném kifejezni. Itt a 
Gyepmesteri Telepen úgy látszik, itt a pozitív változások valóban történnek, és 
innen is további jó munkát kívánok Létai Attila úrnak. Szükség volt úgy látszik 
erre a kis vérfrissítésre. Reméljük, minden ilyen gördülékenyen fog menni a 
későbbiekben is. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

382/2019. (VI.20.) határozata  
a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telep körüli kerítés cseréjére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 7.751.089,-

Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Gyepmesteri telep kerítésének cseréjére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

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

                        - a szerződés aláírására: 2019. június 28. 
 
2. A Gyepmesteri telep kerítésének cseréjéhez szükséges bruttó 7.751.089,-Ft 

vállalkozási díjat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelet 7.a. melléklet 5.„Víziközmű- szolgáltatás” alcím alatt létrehozott 5.3 
„Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés” elnevezésű sorról 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
        

17.  Javaslat forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Gyepmesteri autó beszerzése! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2019. (VI.20.) határozata  
forrás biztosítására gyepmesteri autó beszerzése céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a gyepmesteri szolgálati autó 

cseréjéhez bruttó 4.500.000,-Ft pénzügyi forrást biztosító javaslatot. 
  

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

                        - a szerződés aláírására: 2019. június 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyepmesteri telep szolgálati autó 

cseréjéhez szükséges bruttó 4.500.000,-Ft-ot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 5. Víziközmű- szolgáltatás” alcím 
alatt létrehozott 5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés” 
elnevezésű sorról átcsoportosítás útján a 7.c melléklet 1. „Polgármesteri Hivatal” K64. 
„Egyéb tárgyi eszközök” soron biztosítja. 

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

meghatározott pénzügyi forrás átcsoportosítását a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

 
18. Javaslat a Lajos király krt. 9-11. előtti parkolóbővítés I. ütemének kivitelezésére 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütem kivitelezése. Sztankovics 
képviselő úré a szó! Legyenek szívesek a határozatról véleményt mondani! Tóth 
Kálmán képviselő úr!  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-
társaim! Nagy örömömre szolgál, hogy a Lajos Király körúton, már a Béke 
városrészben sikerült parkolót építeni. De szeretném felhívni a figyelmet a Béke 
városrész másik felén is kellene parkolót építeni, a Mátyás király út 1-7. mögötti 
parkolóra már régóta beadtuk az igényt, hogy szükségünk lenne rá. Szeretném, 
ha folytatódna a parkolók építése. Természetesen támogatni fogom én is. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, legyenek szívesek a határozati javaslatról szavazni! 
 

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

 
(A szavazás után Sztankovics László képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 igen 
szavazat, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

384/2019. (VI.20.) határozata 
a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Lajos Király körút 9-

11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezését bruttó 17.066.547,- Ft 
keretösszegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1.) pontban meghatározott Lajos Király 

körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezése feladatra a fedezetet bruttó 
17.066.547,-Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletének „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással 
biztosítja. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 10. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 
szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
19. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési 

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

                        Nagy Zsolt, a Go-Way Kft. ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Hasonló napirend, Technikum városrész, Gábor Áron utcai parkolóhelyek 
kivitelezése. Tehát, hogy kívánt szavazni? Bocsánat! Nagy Zoltánné képviselő 
asszonyé a szó! Legyen kedves a mikrofonját, képviselő asszony, bekapcsolni! 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen, és örömmel 
látom, hogy a Gábor Áron utcában is az idei évben huszonnégy parkolót fognak 
elkészíteni. Ez a városlakóknak, a körzetemnek nagy öröm lesz. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. I. határozati javaslatról döntünk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat, 
távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
385/2019. (VI.20.) határozata 

a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezéséről és 
az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadásáról 

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

új parkolóhelyek kivitelezését bruttó 37.025.420,- Ft összegért a DVG Zrt-től 
megrendeli.  

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

Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezése feladatra a fedezetet bruttó 36.000.000,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt 
a 2.18. „Gábor Áron utcában parkoló engedélyezése” során, bruttó 1.025.420,- Ft 
összegben pedig a 2.14. „Volt zöld SZTK körül parkolók építése” soráról 
átcsoportosítással biztosítja. A kivitelezési munka építési engedély köteles 
tevékenység, így a fordított adózás hatálya alá esik. 

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

pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 10. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

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

Most a II. határozati javaslatról! 
 

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

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat, 
távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2019. (VI.20.) határozata 
a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán 

a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Gábor Áron utcában 
tervezett új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátását 
bruttó 555.625,- Ft összegért a GO-WAY Kft-től megrendeli. 

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

Áron utcában tervezett új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri 
feladatok ellátása feladatra a fedezetet bruttó 555.625,-Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a mellékeltének 2. Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.14. 
„Volt zöld SZTK körül parkolók építése” során biztosítja. 

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

pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a GO-WAY Kft-vel írja 
alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 10. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 

megszüntetésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 
megszüntetéséről. Aki támogatja. Tehát 22. napirendi pont. 
 
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, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2019. (VI.20.) határozata 
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való 

megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Kegyelet Kft-vel 2012.07.01. napjával kötött a dunaújvárosi köztemető fenntartása és 
üzemeltetése tárgyában kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést jelen határozat 
melléklete szerinti közös megegyezéssel megszünteti.   

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
Határidő: a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére: 
                2019. július 5.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
21. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Kálmán képviselő úr egyéni képviselő indítványa a Csillagdomb útépítési 
egyesített terv kapcsán. Kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 
leírtakat. Tessék! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Nagyon kérem önöket, hogy 
támogassák, így új fejezet indulhat el ismét Dunaújvárosban a jövőnk 
érdekében. És azt gondolom, hogy sokan örülnének annak, ha ez a terület 
felszabadulna, és tényleg szép környezet alakulhatna ki, mint a Százszorszép 
Lakópark, amit én úgy hívok, mert az is egy szép környezetté alakul majd. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja a képviselő úr indítványát, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

388/2019. (VI.20.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 

(Csillagdomb útépítési egyesített terv) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt.-t, hogy Dunaújváros 
területén az ún. Csillagdomb (Baracsi út - Toldi köz - Szent György út - Szilágyi Erzsébet út 
– Gőzmalom utca által határolt terület) útépítési egyesített tervének elkészítésére és a 
kivitelezésre vonatkozó árajánlatát készítse el, és az elkészült árajánlatot nyújtsa be a 
polgármesternek, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő: a határozat közlésére: 2019. június 28. 
       az árajánlat benyújtására: 2019. augusztus 30. 
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22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város elválasztott rendszerű csapadékvíz 
elvezető rendszere tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás 
létrehozására beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében elektronikus közműnyilvántartás 
során beérkezett árajánlatok értékelése, vállalkozási szerződés aláírása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

389/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros MJV elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszere 

tekintetében az egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozására a beérkezett 
árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros városi 

elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszere tekintetében az egységes 
elektronikus közműnyilvántartás létrehozásával kapcsolatos adatgyűjtési, szerkesztési 
és publikálási feladatok elkészítését az ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és 
Földmérő Zrt.-től., (8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2..) kívánja megrendelni bruttó: 
15.214.473.- Ft összegű vállalkozási díjért. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban rendelet) 5. melléklet, 3. Vízgazdálkodás és 
Vízkár elhárítás cím alatti 3. „Dologi kiadások” soron tervezetten rendelkezésre áll.  

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

határozat 1. pontjaiban rögzített  feladat vonatkozásában a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést a ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és 
Földmérő Zrt.-vel írja alá. 

    
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2019. július 10. 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23.  Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szennyvíztisztító telep felújítás II. ütem pótmunkái kapcsán beérkezett számla 
kifizetéséhez utólagos forrás biztosítása. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, ennek alapján döntsön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

390/2019. (VI.20) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán 

beérkezett számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosításáról 
 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a BRVSZ-2019-68 

számú bruttó 33.617.766 Ft összegű számla kifizetéséhez, forrás átcsoportosításhoz 
hozzájárul. 

 
2)  Az 1. pontban szereplő számla kifizetéséhez fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019. (II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.3 
Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű sorról 7.b 
mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás, b.  Szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem 
elnevezésű sorra a történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt 2. pontban 

foglaltaknak megfelelően 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 
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      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                          előkészítéséért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2019. évi költségvetés módosítása 
      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                          aláírásával egy időben 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Lóki Richárd tű. alezredes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tűzoltó-parancsnokság tavalyi évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása. Alezredes úré a szó, ha kívánja kiegészíteni a leírtakat. Nagyon 
szépen köszönök. Önök? 
 
Amennyiben nem kívánnak hozzászólni, akkor a tájékoztató, a beszámolóról 
szavazzunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

391/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja 
és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2019. június 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kettő mondatot engedjenek meg a napirendhez! Mint olyantól, aki ugye én 
magam folyamatosan a rendészeti szervekkel, ha kell, akkor naponta leginkább 
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telefonos kapcsolatban vagyok, és ez igaz mind a rendőrkapitányság munkájára, 
mint a polgári védelem, illetve tűzoltóság, katasztrófavédelem munkájára. 
Nagyon szakszerűen, nagyon operatívan, nagyon gyorsan, és informálisan is 
nagyon jól állnak a tájékoztatáshoz, illetve ezen vészesetek megoldásához. Én 
ehhez gratulálok, és további eredményes munkát kívánok önöknek! Szavaztunk 
a tájékoztatóról? Igen. 

 
25.  Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására               
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Táborosi Éva háziorvos 

                        Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
                        Dr. Vajda Gabriella fogorvos 
                        Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezetője 
                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
 vezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Háziorvosi szolgálatok beszámolója. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

392/2019. (VI.20.) határozata  
a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2018. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a 

háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a gyermek 
háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat képviselőinek. 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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26. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú 
alapítványok 2018. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

                    Dr. Kollarics Béla, “A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumi 
 elnöke 
                     Dr. Zathureczky György Csabáné, az “Egészségkárosodott Emberekért” 

Alapítvány kuratóriumi elnöke 
                     Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumi 

elnöke               
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Alapítványi beszámolók következnek, és itt egyesével kell döntenünk. Most az 
egészségügyi és szociális területen tevékenykedő alapítványokról. 
 
Elsőként „A látó szemért” Közalapítványról döntünk, a beszámolójukról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2019. (VI.20.) határozata 
„A látó szemért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A mentős alapítvány, tehát Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

394/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2018. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2019. (VI.20.) határozata 

az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2018. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
képviselőjének. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány beszámolója! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

396/2019. (VI.20.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 

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

És a Jószoli, jószolis közalapítvány beszámolója! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
397/2019. (VI.20.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2018. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 

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

Határidő: 2019. június 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a kulturális alapítványok 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolók 

tudomásulvételére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi 

elnöke 
Buza Andrea, a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 
kuratóriumi elnöke 

                        Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke 
                         Klein András Miklós, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány kuratóriumi 

elnöke  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Más terület, legalább ugyanannyira fontos terület, kulturális alapítványok.  
 
Modern Művészetért Közalapítvány! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
398/2019. (VI.20.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és 
közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 
Modern Művészetért Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. július 3. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

DUNAFERR Art Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

399/2019. (VI.20.) határozata 
a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 
DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2019. július 3. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Vágó Eszter Múzeumi Alapítvány! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2019. (VI.20.) határozata 
a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló tudomásulvételéről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a Vágó 

Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját 
és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2019. július 3. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

401/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

tudomásulvételéről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2018. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2019. július 3. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

28. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2018. évi 
beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány beszámolója! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2019. (VI.20.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 

2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., 

mint alapító által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány – a 
határozat mellékletét képező - 2018. évi beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul 
veszi. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a személyügyi és működtetési osztályvezető                
Határidő: 2019. június 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójához való csatlakozásra 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugye a Bursa Hungarica egy olyan háromlépcsős ösztöndíjpályázat a 
tehetséges fiataloknak, akik éppen érettségi évében vagy egy más típus 
esetében már felsőoktatásban vannak tanulói jogviszonyban. Ugye a megye, a 
megyei jogú város, illetve az állam a három pillér. 
 
Aki támogatja a csatlakozást, az az „A” változatról igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 13 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

403/2019. (VI.20.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójához való csatlakozásról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, 
amennyiben az a korábbi évek pályázati feltételeihez képest érdemi változásokat nem 
tartalmaz. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

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

csatlakozási nyilatkozatot – a pályázat kiírását követően – aláírja és megküldje az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: a pályázati kiírás szerinti 
                határidő 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

pályázati kiírás szerinti tartalommal kiírja a 2020. évre az „A” és „B” típusú Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a pályázatok kiírására: 2019. október  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

30. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda 
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. Surányi Hilda orvos 

                        Dr. Révész Gertrúd orvos 
                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
 vezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda doktornővel 
előszerződés, szerződés, támogatás iránti kérelem. Üdvözlöm tisztelettel a 
doktornőt! Legyen kedves egy fél pillanatra, ha megkérhetem, hogyha felállna! 
Köszönöm szépen, hogy eljött a közgyűlésre. 
 
A I. határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

404/2019. (VI.20.) határozata 
a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 

dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Surányi Hilda orvos részére havi 

100.000,- Ft lakhatási (albérleti díj, rezsiköltség) támogatást nyújt a háziorvosi 
tevékenység tényleges megkezdése időpontjától számított legfeljebb 5 év időtartamra, 
azzal, hogy dr. Surányi Hilda öt évig köteles a dunaújvárosi 8. számú felnőtt 
háziorvosi körzetet háziorvosként ellátni, amennyiben a háziorvosi tevékenysége 
Dunaújvárosban öt év letelte előtt bármely okból megszűnik, úgy a lakhatási 
támogatás folyósítása a háziorvosi tevékenysége megszűnésének napjával 
megszüntetésre kerül. A lakhatási támogatás a fentebb meghatározott időtartam alatt 
akkor is megszűnik, ha Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Surányi 
Hilda részére szakemberlakást biztosít. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 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. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások sorról az Egyéb 
kiadások sorra történő átcsoportosítás útján rendelkezésre áll. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. 

Surányi Hildával 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. augusztus 1. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. határozati! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

405/2019. (VI.20.) határozata 
a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 

dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

legkésőbb 2019. november 1-től a dunaújvárosi 8. számú háziorvosi körzetre területi 
ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Surányi Hilda 
orvossal.  

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

határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja alá a dr. 
Surányi Hilda orvossal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2019. augusztus 1. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá dr. Surányi 
Hilda orvossal, miután dr. Surányi Hilda 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 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 3. számú melléklete szerinti megbízási jogviszony 2019. október 31. 
napjával való megszűnéséről szóló okiratot írja alá. 
 
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.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kedves Doktornő! Önnek eredményes, sikeres munkát kívánok! Egyébként a 
doktornő nemcsak háziorvos, hanem traumatológus és sebész szakvizsgával is 
bíró orvos, úgyhogy jó kezekbe került a körzet. Ezt nem ajánlatként mondtam a 
képviselőknek, de akár fölfoghatjuk úgy is. Köszönöm szépen. 
 

31. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítására, valamint a 
DKKA Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának a megalkotására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következik a DKKA Nonprofit Kft. tagi kölcsön biztosítása és javadalmazási 
szabályzat. A I. határozati javaslat! Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Azt szeretném 
megkérdezni, hogy meddig teszünk ebbe még pénzt tagi kölcsönként. Ugye azt 
gondolom, hogy ennek a jogszabályi háttere se teljes mértékben van rendbe, de 
azt gondolom, hogyha a Nemzet Sportvárosa vagyunk, azért el kéne dönteni, 
nemcsak női kézilabda van, van itt sokkal több olyan esemény, amire még több 
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pénzt is lehetne költeni. Én nem bántó szándékkal, természetesen fogom 
támogatni, mert erre szükség van, hogy működjön, csak volt egy ígéretünk, hogy 
egyre kevesebb pénzt kell beletolnunk a kézilabdába. Most ismét itt van előttünk, 
ahova belerakjuk a pénzt. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester Úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Örülök, hogy 
megkérdezte képviselő úr ezt, de nem teszünk bele pénzt, csak arról a tényről 
szeretném tájékoztatni a képviselő urat, hogy van egy olyan, hogy TAO 
finanszírozás, és a TAO finanszírozás május 31-én lejár. A kézilabda kft.-nk nem 
kér több pénzt amennyiben lehetőségük nyílik újból szeptember-október 
hónapban a TAO befogadására. Több százmillió TAO ígérvényünk van, és meg 
vannak kötve a TAO szerződések is, abban a pillanatban vissza fogják adni, de 
nyáron is kell a gyerekeket edzőtáboroztatni, edzőket fizetni kell, minden egyéb 
költség felmerül. És úgy gondolom, hogy amíg Dunaújváros sportjának egyik 
zászlóshajója a női kézilabda, nem engedhetünk meg magunknak olyat, hogy ne 
előfinanszírozzuk a kézilabda kft.-t. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértek. Tehát abszolút egy előfinanszírozásról van szó a felsorolt okok miatt. 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néha meg kell 
magamat követni, és mivel szűk környezetben vagyunk, így bátran mondom, 
ugye legutolsó alkalommal én voltam, aki pont kicsit így finoman szólva is 
beleszálltam ebbe a kézilabdába, illetve egyes finanszírozásában. Nemrégiben 
leültem Nyakacska Zsolt úrral, és egy megfelelő olyan tervet mutatott nekem, 
egyébként teljesen nyílt minden képviselő számára, ami abszolút egy 
elfogadható, tehát egy olyan irányt mutatott, hogy ezt a támogatást én is most 
bátran fogom megszavazni. És azt látom, hogy jövő év elején biztosítva van, 
hogy ez a pénz az önkormányzathoz vissza fog érkezni. És a továbbiakban is 
ezek a tagi kölcsönök csak egy ilyen kis kisegítésre vonatkoznak. Úgyhogy én 
további jó munkát kívánok Nyakacska úrnak, és hogyha ilyen jellegű 
megkövetések kellenek, akkor ezt örömmel fogom megtenni a későbbiekben is, 
legyen szó bármiről. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ez egy nagyon korrekt hozzászólás volt. Bízom benne, hogy október 
után is ugyanilyen hozzászólásokkal segíti a városvezetés munkáját képviselő 
úr. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Szepesi 
Alpolgármester Úr! Akkor azt szeretném kérni, hogy majd akkor legyen szíves 
tájékoztatni, hogy mikor kerül visszafizetésre. Jó? Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Már hogy akkor, amikor lesz erről nyilvánvalóan információja. Aki támogatja a 
határozati javaslatot, igennel szavazzon! Bocsánat! 
 
I. határozati javaslat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

406/2019. (VI.20.) határozata  
tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 

  
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 40.000.000.- Ft, azaz 

Negyvenmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a DKKA-Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére, a gazdasági társaság zavartalan 
működésének biztosítása érdekében. 

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

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.b. 
melléklet intézményi tartalék terhére biztosítja azzal, hogy a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a kölcsön összegét 2019. november 30-ig 
köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításakor 
mindösszesen 40.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására, valamint a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester  
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                            a jegyző 
                          - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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                            a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

      - a tagi kölcsönszerződés aláírására: 2019. június 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És a II.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
407/2019. (VI.20.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
javadalmazási szabályzatának megalkotására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező, a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát jelen 
határozattal megalkotja. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
   a polgármester 
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32.  Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás 
megtárgyalására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
 ügyvezetője   
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kistérségi Turisztikai Kft. által benyújtott ellentételezés-felhasználás 
megtárgyalása. Üdvözlöm ügyvezető igazgató urat! 
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Hozzászólás hiányában, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
408/2019. (VI.20.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó 2018. évi ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a Dunaújvárosi 

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat ellátási 
szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2018. évben biztosított 95.200.000,-
Ft forrás felhasználásáról készült 2018. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről 
szóló elszámolást 811.703,-Ft veszteséggel (alulkompenzáció), valamint az Éves 
Működési Jelentést. A társaság éves kiadási-bevételi egyenlege -91.011.703,-Ft volt, 
az önkormányzat által megfizetett ellentételezés 90.200.000,-Ft.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 811.703,- Ft alulkompenzácós különbséget a 
közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére, egyúttal felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást 

biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. 
Vagyongazdálkodási feladatok 14.6. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során. 

 
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 

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

alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és pénzügyi 
teljesítéséről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: 2019. július 18. 
 

33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 343/2019. (V.30.) 
határozatának módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Egy korábbi határozatunk, egy májusi határozatunk módosítása a Telenor Zrt.-
vel kötött megállapodás tekintetében. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
409/2019. (VI.20.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
343/2019. (V.30.) határozatának módosítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 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 
véleményezéséről szóló 343/2019. (V.30.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
"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%-al növeli, amely alapján a bérleti díj éves összege 2020. január 1. 
napjától 3.519.240-, Ft lenne." 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat jelen módosítással nem 

érintett pontjait változatlanul fenntartja. 
 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-on nyilvántartott, kivett egyéb épület, 

udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme)  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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A DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme, az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítás. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

410/2019. (VI.20.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett egyéb épület, udvar 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosításáról  (DANMIN ÉPSZER Kft. kérelme)  

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

úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-ú, kivett egyéb épület, udvar 
megnevezésű, 2192 m2 nagyságú földterületet a rajta található 2420 m2 nagyságú 
(hasznos alapterület 2107 m2) felépítménnyel együtt 27.000.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 
34.290.000,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell az 
alábbi kitételeknek: 
-  a pályázat tárgyát képező épület alsó szintjét 5 vállalkozás béreli, a bérleti 

szerződés határozatlan idejű, a bérleti díjak együttes összege bruttó 197.510,-
Ft/hó. Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződésből fakadó jogok és 
kötelezettségek tekintetében az új tulajdonos lép a bérbeadó helyébe; 

-  a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes 
ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy 
az ingatlanra elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár. 

- a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az ingatlan forgalmi értékbecslésének 
és az igényelt közműkapacitás biztosításának költségei. 

 
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. július 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője   
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Vagyon- és felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtétele. 
Ehhez a napirendhez jött kedves vendégünk? Nem. Bocsánat! Jó. 
 
I. fejezetről először! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
411/2019. (VI.20.) határozata 

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás 
2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Groupama Biztosítóval kötött 876927104 
kötvényszámú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést meg kívánja hosszabbítani 
2019. december 31-ig, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a határozat 
mellékleteként csatolt ajánlat aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak 
                    való megküldését követő nyolc napon belül 
       - az ajánlat hosszabbításáról szóló dokumentum aláírására: 
                   2019. július 05. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
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Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2019. (VI.20.) határozata 
a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás megújításához 

szükséges lépések megtételére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Groupama Biztosítónál 876927104 
kötvényszámon nyilvántartott biztosítási szerződését fel kívánja mondani 2019. 
december 31-re, egyben a harmincnapos felmondási idővel utasítja a polgármester a 
határozat és a felmondás közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 31-én lejáró és 2020. 

január 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint munkáltatói 
és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására (legalább 3 ajánlat) felkéri a 
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t, azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a 
biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 15.000 E Ft/év díjat, valamint, hogy az 
ajánlatok bekérésekor az egyes káreseményekhez kapcsolódó önrész mértékét az 
alábbiakra különös figyelemmel határozza meg:  
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás esetében az 
önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános felelősség és egyéb 
felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft kivéve személyi sérüléses 
károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, kátyúkár, közterületi elemek 
(játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk tekintetében 10 %, de minimum 
10.000 Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz 

Kft.-t, hogy a határozat mellékleteként csatolt nyilvántartások alapján kérjen be 
biztosító társaságoktól ajánlatot és azt mutassa be Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére összehasonlító tábla formájában, szöveges elemzéssel 
alátámasztva a 4. pont figyelembe vételével. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat beérkezése 

esetén sem hirdet eredményt.  
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 
                            2019. november 29. 
                          - a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                            2019. november 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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36. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, közbeszerzési dokumentumok 
elfogadása, eljárás megindítása. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az ülés előtt 
egy összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot mindenki, legyenek 
kedvesek ennek tudatában eljárni. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy dolgot 
tartok nagyon fontosnak. Engem megmondom őszintén személyesen megrázott, 
amikor láttam fényképet arról, hogy a Béke városrészi KRESZ-parkban egyes 
emberek azt tartják hobbijuknak, hogy leszakítják a táblákat az oszlopokról. 
Szerintem ez egyáltalán nem elfogadható, mert a jövő generációjának a helyes 
közlekedésre való tanítása, az szerintem egy meghatározó dolog, és én azt 
szeretném kérni, hogy oda mindenképpen, ha lehet, akkor soron kívül 
helyezzünk ki térfigyelő kamerát, hogy ezek a vandál cselekedetek ne 
ismétlődhessenek meg újra. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jól mondja. Ez ugye amikor értesültem róla egy hete, két hete, ez már a második 
eset volt. Ugyanez fordult meg Hingyi képviselő úrral való egyeztetésben, hogy 
bizony-bizony akkor oda is éppen aktuálisan ildomos lenne. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Iván László), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
413/2019. (VI.20.) határozata 

„Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, 

az eljárás megindításáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros térfelügyeleti 
kamerarendszerének bővítése tárgyban a közbeszerzésekről 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: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép. 
Adószám: 12350508-2-41 
e-mail: erando@erando.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_5501642 

 
b) Név: Orion 21 Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. 

Székhely:  1161 Budapest, Rákosi út 22. 
Adószám: 139804069-2-42 
e-mail: orion21@orion21.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_32736300 

 
c) Név: Nemzetközi Biztonság Bizalom Vagyonvédelmi Kft. 

Székhely: 1118 Budapest, Darányi I. u. 12. 
Adószám: 14347595-2-43 
e-mail: info@nbbkft.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_23586350 
 

2.) A 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 7/a. 
melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok – Térfigyelő rendszer bővítése” során nettó 
9.000.000,- Ft, összegben rendelkezésre áll. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer használatával az eljárás 
megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. július 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító sodorvonal vezeték rekonstrukció, 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
414/2019. (VI.20.) határozata 

a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 254/2019. (IV.18.) határozatával 

támogatta a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyban a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Székhelye: 2428 Kisapostag Hársfa Köz 1.) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőként a Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő kihirdethető, tekintettel arra, 
hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Brivi-Szer Kft.-t (Székhelye: 2428 
Kisapostag Hársfa Köz 1.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat tartalékkeret nélküli nettó összege 
385.298.860,- Ft. Az eljárásban a tartalékkeret jogintézménye alkalmazásra került, 
melynek mértéke a nettó ajánlati ár 10%-a.  A Kbt. szabályainak figyelembevételével 
10% tartalékkeret értéke növelheti az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árat.  
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6. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 254/2019. (IV.18.) határozata alapján Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 2019. és 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2019. július 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ne sértődjön meg! Én azt nem láttam, és már közben szavaztunk, képviselő úr! 
Tessék nyugodtan elmondani most! 
 

Iván László képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Nem fogok megsértődni, nem vagyok egy sértődős 
fajta. Csak annyit tennék hozzá, hogy voltam kint ennél az ominózus esetnél, 
mert akkor reggel ugye a rendőr hatóságnak mindenképpen kellett a város 
részéről valaki. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez pünkösdkor volt. Szombaton. 
 

Iván László képviselő: 
 
Igen. És nem bántva képviselő-társaimat, nyilván mindenki töltötte a 
szabadságát, én voltam olyan béna, hogy itthon voltam, és engem értek el. 
Tehát voltam kint, és láttam. Én is azt javaslom, és ezt beszéltük is többen, hogy 
mindenképpen szükség van rá. És csak annyit szerettem volna elmondani, hogy 
nemcsak erre a KRESZ-parkra, hanem nagyon szükség van a szelektív szigetek 
mellé a kamerarendszerekre. Ugyanis nem győzzük azt a csatát, amit 
elvégzünk. Tehát pontosan ezért van szükség erre. Jó? Ennyit szerettem volna 
még hozzáfűzni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez utóbbiról egyébként már döntött a közgyűlés. 
 

Iván László képviselő: 
 
Így igaz, tudom, csak a fontosságát mondtam. Köszönöm. 

 
38. Javaslat a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dunaújváros területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek javítása, 
karbantartása, közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

415/2019. (VI.20.) határozata 
a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – 

fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás  eredményének megállapításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 256/2019. (IV.18) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9027 Győr, Berkenyefa Sor 9.) ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőként a VILL-KORR Hungária 
Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő kihirdethető, tekintettel arra, 
hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR Hungária Villamosipari 
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Kft.-t (Székhely: 9027 Győr, Berkenye fasor 9.), mint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a 
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 
1.165.000,- Ft/hó. 

 
6. Az 1.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének 256/2019. (IV.18) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2019. - 2020. évi költségvetéseiben biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2019. július 31. 
 
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 3. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési terv harmadik módosítása! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

416/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervének 3. 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 3. 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 referens 
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Határidő: a közzétételre 2019. július 3. 
     a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                        honlapon történő közzétételének időpontjáig tart 
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 

tájékoztató elfogadására és kiadására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én mindenek 
előtt szeretném megköszönni, hogy ez a kiadvány időről időre elkészül, mert azt 
gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen 
körülmények között élünk, hogy milyen Dunaújvárosban az adott környezeti 
állapot. Én két dolgot szeretnék kiemelni, mert szerintem nagyon sok dolgunk 
lesz még. Az egyik, az egy kényszermegoldás. Sok lakó azt gondolja, hogy úgy 
tudja megoldani a parkolási nehézségeit, hogy önkényesen zöld területet foglal 
el, ott kezd el parkolni, aminek az az eredménye, hogy ezek a zöld területek 
végül inkább egy ilyen saras, mocsaras területre hasonlítanak az esős 
időszakokban. Én azt gondolom, hogy erre mindenképpen kell valami megoldást 
találni. A másik pedig az, hogy a légszennyezettségi adatokat és a különböző 
határértékektől való eltérést látjuk, akkor ez is egy olyan dolog, amiben fontos, 
hogy párbeszédet folytassunk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Főtanácsos asszony! Kíván rá reagálni? Nem muszáj. Én kérdezem, hogy kíván-
e. Csak azt kérdeztem, hogy kíván-e. Jó. Köszönöm. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

417/2019. (VI.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatójának elfogadásáról és kiadásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. 



83 

 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.) 
pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztatót nyomdai kiadvány 
formájában tegye közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között az 
önkormányzat hivatalos internetes honlapján is. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. november 30. 
 

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak 
támogatása időpontjának meghatározására  
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szociális ellátásról szóló rendelet alapján az időskorúak támogatása 
időpontjának meghatározása című napirend. Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Volt már, hogy 
fölvetettem ezt. Ugye mindig örömmel támogatjuk az idősek támogatását, csak 
nem értjük néha. Nem a támogatást, hanem annak az idejét. Hol pünkösdre esik, 
hol húsvétra esik, hol világnapra esik. Egyetlenegy közös van bennük, mindig 
választásokat előznek meg. Egyszerűen ez hihetetlen. Tehát, hogyha azt 
szeretnénk, miért nem mondjuk ki akkor, hogy ez a cél. Tehát nagyon sok 
nyugdíjas tudna segíteni szeptemberben, iskolakezdésnél, ott is jó helyen lenne 
az ötezer forint. Számtalan olyan időszak van. Minden évben más és más 
időpont, egy a közös, választásokra esnek. Nem fogok semmi kérdést föltenni, 
csupán szerettem volna ezen észrevételemet ismét megerősíteni, és várom 
Izsák képviselő úr válaszát ezzel kapcsolatban. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igen, hát 
valahogy mindig az van, hogy választásokra esnek ezek a kifizetések. Én 
mindamellett nagyon örülök annak, hogy megkapják a nyugdíjasok ezt a 
támogatást, és szerintem ennél sokkal többre lenne szükség, pl. szükség lenne 
egy mindenki számára hozzáférhető, jó minőségű, elérhető áron vagy 
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ingyenesen igénybe vehető házi segítségnyújtó szolgálatra, ami a mostaninál 
sokkal gördülékenyebben működik, sokkal több mindenki tudja igénybe venni, és 
sokkal jobb minőségű szolgáltatást nyújt. Azonban ez az ötezer forint is nagyon 
fontos, de én azt szeretném kérni önöktől, polgármester úr, hogy tiszteljék 
annyira a dunaújvárosi nyugdíjasokat, hogy nem sakkoznak ennek az 
időpontjával, hanem mindig kiszámítható módon évről évre, ugyanabban az 
időpontban vagy időpontokban érkezik meg ez az ötezer forint. Köszönöm 
szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Izsák képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Önöknek, mint 
mindig szelektív a memóriájuk. Nincsen minden évben választás, minden évben 
megkapják a nyugdíjasok ezt az ötezer forintot. És hozzáteszem, hogy minden 
évben, ahogy engedi az önkormányzatnak a gazdasági helyzete, úgy fizeti ki ezt 
az összeget. Véletlenek nyilván vannak, de az tény és való, hogy minden évben 
nincsen választás, és minden évben megkapják. Abban igaza van, hogy lehet, 
hogy be kéne erre egy rendszert vezetni, hogy a megfelelő időpontban 
számítsanak rá. Nyilván a jövőben akkor majd így lesz. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester Úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én szeretném megköszönni Barta 
képviselő úrnak, hogy ilyen korrekten fejezte ki a nemtetszését ezzel 
kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy a múltat mindig tisztelni kell, és ott 
folytatnám, ahol az Izsák képviselő úr abbahagyta, szelektív a memóriájuk. Az 
ön főnöke, azt hiszem a 2018-as választások előtt azért a dunaújvárosi 
nyugdíjasokat nagyon illetlen szavakkal és mocskos szavakkal illette. És még 
mindig nem kértek érte bocsánatot a dunaújvárosi nyugdíjasoktól. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez így van. Ez pedig a dunaújvárosi piacon történt, mindannyian emlékszünk rá. 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Teljes mértékben egyetértek 
a nyugdíjasok támogatásával, csak egy kicsit a rendeletünknek azt a 
módosítását tenném majd föl, hogy gondoljuk át, hogy kell-e az, hogy a 
hétszerese, inkább azt javasolnám, aki a nyugdíjminimumnak az ötszöröse, 
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hátha többet tudnánk azoknak adni, akik jobban rá vannak szorulva. Ezt csak 
felvetésként, mert ha emlékeznek rá, régebben volt egy ilyen kezdeményezés, 
hogy akkor határozzuk meg azt, hogy mennyi az a pénz, és azóta, akik 
százötven-százhatvanezer forint alatt vannak nyugdíjasok, vagy akár százezer 
alatt, azok jobban rászorulnak erre az összegre. Csak erre hívnám fel a 
figyelmet. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Igen, ez egy másik aspektusa a dolognak, ugye maga a rendeletnek az 
összetétele és annak a szabályozása az érintett kör esetleges megváltoztatása, 
az mindenképpen átgondolásra érdemes, képviselő úr. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
418/2019. (VI.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. 

(XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjának 
meghatározásáról 

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

Idősek világnapja alkalmából 2019. szeptember hónapban az időskorúak számára a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott feltételekkel egyszeri 5.000 forint 
pénzbeli támogatást biztosít.  
A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019.  (II. 15.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. sorában rendelkezésre áll. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmeket 2019. 
október 1-je és 2019. október 31. napja közötti időszakban lehet beadni. 

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

hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális 
ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet és jelen határozat 1-2. 
pontja alapján gondoskodjon. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a szociális osztály vezetője 
 
42.  Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 

megkötött 2019. évi támogatási szerződés 1. módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Védőháló Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására kerül sor! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

419/2019. (VI.20.) határozata 
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 
a 2019. évre megkötött támogatási szerződés 1. módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a ”Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 
képviselőjével a határozat mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó támogatási szerződés 
1. módosítását aláírja.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

  a szociális osztály vezetője 
Határidő:   2019. július 05. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43.  Javaslat a Modern Városok Program „Fürdőpark kialakítása” projektre 

vonatkozó Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kötött vállalkozói szerződések 
megszüntetésére, és az 585/2018. (XI.15.) határozat hatályön kívül helyezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője  
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Cserna Gábor polgármester: 
 

„Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó vállalkozói szerződések 
megszüntetése és egy 2018 novemberi határozat hatályon kívül helyezése. 
 
Tessék dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

420/2019. (VI.20.) határozata 
a Modern Városok Program “Fürdőpark kialakítása” projektre vonatkozó Vasmű u.41. 

Irodaház Kft-vel kötött vállalkozói szerződések megszüntetéséről, és az 585/2018. 
(XI.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával tudomásul veszi és 

elfogadja a beruházások megvalósításával 136/2019.(VI.11) Kormányrendeletet, s az 
abban foglalt döntést, miszerint az MVP keretén megvalósuló „Fürdőpark kialakítása” 
projekt beruházás építési műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok 
ellátója, továbbá a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
biztosítója kizárólagos joggal a BMSK Zrt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontra hivatkozva jelen 

határozatával a „Fürdőpark kialakítása” roject megvalósításához szükséges 
közbeszerzési, műszaki ellenőri és projektmenedzseri feladatok elátására vonatkozó 
megbízási szerződések megkötésére hozott 585/2018. (XI.15.) határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fürdőpark kialakítása” roject 

megvalósításához létrejött közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.-vel 2018. november 28-án kötött megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, s egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás 
aláírására. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fürdőpark kialakítása” roject 

megvalósításához létrejött műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó Vasmű u. 
41. Irodaház Kft.-vel 2018. november 28-án kötött megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, s egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 2.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás 
aláírására. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Fürdőpark kialakítása” projekt 

megvalósításához létrejött projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft.-vel 2018. november 28-án kötött megbízási szerződés közös 
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megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, s egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 3.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - szerződések megszüntetése közös megegyezéssel szerződések  
                          megkötésére: 2019. július 5. 
                        - a határozat közlésére: 2019. július 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
44.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 “Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű 

útfelújítása” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása, kivitelezési feladatok! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

421/2019. (VI.20.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 “Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása” 

projekt kivitelezési feladatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-6.1.5-16-DU1-
2018-00002 “Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása” projekt 
megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok in house-ba átkerüljenek a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-hez. 

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

előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 “Nagyvenyim felé 
vezető 62819.jelű út felújítása” projekt útfelújítási munkálatokra vonatkozó DVG 
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Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő feltételes vállalkozási szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. július 5. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

45.  Javaslat  a Pannon Polgárőrség kérelmének elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                   a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága   

Meghívott:  Peczen Antal elnök, Pannon Polgárőrség 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Pannon Polgárőrség. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint a jó előbb említettem, talán az 
elején beszélgettünk erről, hogy a Technikum városrészben szeretnénk végre 
megoldást találni az ott lévő problémákra. Ez tulajdonképpen egy indítványnak 
érkezett, és itt folyamatos egyeztetés mellett, ha önök is támogatják, akkor 
elfogadásra kerül. Ez egy első lépcsőfok a polgárőrség plusz támogatására. Én 
jelenleg ugye a város közbiztonsági tanácsnoka vagyok, és ezáltal felhívnám a 
négy polgárőrség figyelmét arra, vagyis inkább kéréssel fordulok feléjük, hogy 
üljünk le, és egyeztessünk az elkövetkezendő időszakra, ugyanis én azt látom, 
hogy az a költségvetésünk, ami jelenleg van, és erre el van fordítva, vagy el van 
különítve, az kevésnek bizonyul arra a munkára, amit ők elvégeznek. Ugye 
természetesen lehetnek itt ellenvetések és mindenféle aggályok. Én úgy 
gondolom, hogy az ő munkájukra szükség van, és szükség is lesz, ugyanis a 
rendőrségi állomány sajnos nem akkora létszámmal rendelkezik, nem tudnak 
állandóan jelen lenni mindenhol. Ezért tartom fontosnak, hogy a polgárőrség 
jelen legyen, és bizonyos problémákat megoldjanak. Természetesen ugye ebben 
az indítványban vagy ebben a kérelemben, amit beadtam, ugye egy székhely 
születik, ami nem azt jelenti, hogy az ott lévő egyéb eseményeket el fogjuk 
törölni. Ugye ebben a helyiségben egy idős nyugdíjas klub is működik. Nagyon 
szeretném, hogyha ők továbbra is oda járnának, és ott tevékenykednének, illetve 
az ott élők megnyugtatására fog ez az egyesület fog odaköltözni, és remélem, 
hogy a közbiztonsági problémák, amik itt folyamatosan felmerülnek, azok 
megoldásra találódnak. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Van egy I. és egy II. határozati javaslat. A I.-nek van egy „A” változata.  
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
422/2019. (VI.20.) határozata  

az Esze Tamás utca 13/A. földszintjén található, 21/2/G/11 helyrajzi számú helyiség 
használatba adásáról a Pannon Polgárőrség részére 

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

Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Dunaújváros belterület 
21/2/G/11 helyrajzi szám alatt felvett  – természetben a Dunaújváros belterület, Esze 
Tamás utca 13/A. földszint „felülvizsgálat alatt” található, 157 m² területű „iroda” 
megnevezésű ingatlanából mindösszesen 135 m² nagyságú területet haszonkölcsönbe 
ad a Pannon Polgárőrség (képv: Peczen Antal elnök) részére 2019. augusztus 1. 
napjától 2024. július 31. napjáig, 5 év határozott időre azzal, hogy a Pannon 
Polgárőrség tudomásul veszi, hogy a Grocery-Pent Kft. az ingatlanból 22 m² nagyságú 
területet bérel, így a bérlet időtartama alatt a rezsi költségeket közösen, arányosan 
viseli a bérlővel. 

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

összege  2.295.000,-Ft/év, azaz kétmillió-kétszázkilencvenötezer 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 és a 2019. március 
4. napján, Miczi Istvánnéval kötött megbízási szerződés 2019. július 31. nappal 
történő felmondására. 

 
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.) 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Ez a helyiségre vonatkozó kérelem. Ezt a közgyűlés elfogadta. És van egy II., 
amely egy egyösszegbeli támogatásról szól. 
 
Az „A” változatot teszem fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
423/2019. (VI.20.) határozata  

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

részére 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a 
melléklet 8.1. „Polgárőrségek támogatása” című előirányzati sor terhére biztosítja. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításakor 
mindösszesen 1.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződés aláírására, valamint a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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46.  Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, 
valamint erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek 
használatba adásáról a DVG Zrt. részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű tartozékok, mezőgazdasági 
gépek használatba adása.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

424/2019. (VI.20.) határozata  
 út és járdatakarítási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékai, valamint 

erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek használatba 
adásáról a DVG Zrt. részére 

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

használatba adja a az alábbiakban felsorolt gépeket, járműveket: 
-  1 db Tennant Green Machine 414 RS járdaseprőgép összecsukható üléssel 

(alvázszám: 2019044019, motorszám: 4JE7126) 9.230.000.-Ft+Áfa, azaz bruttó 
11.722.100.-Ft értékben, 

-  1 db Tecna Combi Professional 150.1 seprő (1 oldalkefével) (gyártási szám: 2484) 
2.500.000.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 3.175.000.-Ft értékben; 

-  1 db Billy Goat DL1801VEEU lombszívó (platóra szerelhető) (alvázszám: 
061118154, motorszám: 17090411156565) 1.720.000.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 
2.184.400.-Ft értékben; 

-  1 db Rinieri TRU185 nyesedékzúzó, kalapácsos (gyártási szám: 39612) 
1.450.000.-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.841.500..-Ft értékben; 

- 1 db Antonio Carraro TRX 7800 S traktor-2019 (alvázszám: ZN194A96500025573, 
motorszám: 95795) 13.100.000.-Ft+Áfa, azaz bruttó 16.637.000.-Ft értékben; 

- 1 db Ravenna RTE 300 egytengelyes pótkocsi (háromoldali billentés) (gyártási szám: 
004) 1.800.000.-FT+Áfa, azaz bruttó 2.286.000.-Ft értékben határozatlan időre, 
azzal, hogy a gépek, járművek átadás-átvételéről a Városüzemeltetési és Beruházási 
osztály által készített jegyzőkönyv a használati szerződés mellékletét képezi. 

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

mellékletét képező használati szerződés aláírására. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáéért: 
                 a polgármester 
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               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és beruházási 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: 
 
Írásbeli interpelláció nem érkezett. Tisztelt Közgyűlés! Úgyhogy a kérdések 
feltevésére van lehetőség. Izsák képviselő úr! Egy kis figyelmet szeretnék kérni 
és határozatképességet az ülésteremben! Tehát arra, az ugye a nyolc fő. Tessék 
képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
tájékoztatni nemcsak az ún. körzetemben lakókat, hanem a városlakókat is egy-
két eseményről. Örvendetes, hogy a Dózsa Mozicentrum felújítása alatt, most 
már eddig is haladt, csak eddig nem volt olyan látványos, most már, hogy 
körbekerítették az elkerítő falat, így mindenki számára nyilvánvaló lett, hogy ott 
munkálatok folynak. Úgy gondolom, hogy az egyik legidősebb műemlék 
épületünk méltó felújítást kap. Ez úton is meg szeretném köszönni mind 
főépítész úrnak, mind pedig Markóth Béla osztályvezető úrnak a munkában való 
részvételt, és úgy gondolom, hogy azáltal, hogy nemcsak az épület, hanem a 
környezet is megújul, mindenki ezzel csak nyerni fog, és méltó módon 
befejeződhet a mozinak az ún. több évtizedes kálváriája, ami emlékezzünk 
vissza, hogy azért tíz-tizenöt éve mik történtek ott. A másik dolog, csatlakoznék 
Iván képviselő úrhoz az autóhelyzettel kapcsolatban, illetve, hogy autók hol 
parkolnak és hogyan. Én egy másik problémára szeretném felhívni a figyelmet. 
Tegnap meg tegnapelőtt is kaptam üzenetet, hogy a Derkovits utcában kettő 
darab autó hónapok óta ott parkol, az egyiken még rendszámtábla sincsen, a 
másik meg rendelkezik rendszámtáblával, de viszont a belseje, az teljesen üres. 
Tehát se kormány, se műszerfal, semmi nincs benne, így úgy gondolom, hogy 
működésre és helyváltoztatásra alkalmatlan állapotba került. Viszont 
hozzátenném, hogy a tavalyi évben, illetve tavalyelőtt is a közterület fenntartók 
nem egyszer egy akció keretében körbejárták az összes parkolót a városban, és 
ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy az akkori helyzetet megoldották, 
és a nem beazonosítható autókat elszállították. De ez a helyzet, ez folyamatosan 
fennáll, és úgy gondolom, hogy egyre több ilyen esettel találkozunk. Hozzátéve 
még ugye, hogy telephellyel nem rendelkező vállalkozások is ugye úgy 
használják az ún. civil embereknek a parkolóhelyét, mint hogyha az övék lenne. 
Ebben a kérdésben ennyit szerettem volna hozzáfűzni. A másik fontos dolog 
pedig, hogy az Aranyvölgyi úton a gyalogátkelőhely elkészült, a fényvisszaverő 
prizmáknak az elhelyezése, az még hátravan, viszont mind a világítás, mind 
pedig az autósoknak a figyelmeztető tábla is, a felfestés, az kihelyezésre került. 
Ezt is szeretném megköszönni, a gyors munkát, és azóta, bármikor is arra járok, 
nagyon sokan használják. Végre most már ugye legálisan a gyalogátkelőhelyet. 
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Hozzá szeretném még tenni a Vasmű út felújításával kapcsolatban, de úgy 
gondolom, hogy a jövő héten erről úgyis majd bővebben fogunk értekezni egy 
sajtótájékoztató keretében mind a DVG, mind pedig az önkormányzat megfelelő 
osztálya felvilágosítást fog adni. Ezúton is szeretném kérni az ott lévő mind 
butiktulajdonosokat, de főképp a lakókat, ugyanis ők vannak ott a legtöbbet, 
türelmüket. Nyilván meleg lesz, nyilván zajjal fog járni, de úgy gondolom, hogy 
méltó lesz a Vasmű út régi hírnevéhez az a felújítási munka, ami után, majd 
hogyha átadjuk, akkor újra a régi pompájában virágozhat, és fénylhet a Vasmű 
út. És ezúton szeretnék minden városlakónak nagyon szép nyarat, a 
gyerekeknek nagyon jó nyaralást, illetve tanulásmentes időszakot kívánni! Azért 
a kötelezőkről ne feledkezzenek el! És minden városlakó érezze jól magát! 
Remélhetőleg a szúnyoghelyzet is rendezésre kerül. De úgy gondolom, hogy az 
elmúlt napok szélsőséges időjárása is megnehezítették ezeket a munkákat, és a 
katasztrófavédelem nemhiába nem engedte föl azokat a repülőket. Tegnap, 
tegnapelőtt is akkora szelek voltak, sajnos, ugye Heves megyében áradások is, 
és elég komoly vis major helyzetek álltak elő. Én úgy gondolom, hogy az első 
mindenképpen a személyi biztonság, és utána jön a többi. Tényleg 
kényelmetlen, tényleg rengeteg a szúnyog, de úgy gondolom, hogy ez 
hamarosan megoldásra kerül. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:36 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna Gábor 
polgármester távozott az ülésteremből.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
probléma, ami felgyűlt az elmúlt időszakban, lakossági kérések. Egyrészt az idei 
évre szeretném kérni a Kossuth Lajos utca 13. és 17. mögötti területen négy 
darab közvilágítási lámpa telepítését. Ez már nagyon régi probléma ott, a 
közvilágítás hiánya, ezt kérem megoldani és pótolni. Úgy tudom, a tervek készen 
vannak, most már csak a kivitelezés következik. Több helyen és meglehetősen 
régóta hiányoznak szemetesek. Úgy tűnik, hogy most összejött az a mennyiség, 
amennyit megrendelve tudjuk ezeket pótolni. Karex típusú, 120 literes, 
homokszínű kukákat kérnék kihelyezni a Martinovics 12., 18. lépcsőházakhoz 
gyakorlatilag a régi szemeteseknek a helyére. Illetve a Batsányi 23.-nál, illetve 
az 57.-nél kérném pótolni a sérült vagy hiányzó szemeteseket. Új karex, 120 
literes, homokszínű szemetesek kihelyezését kérném a Kossuth Lajos 17-es 
mögött, a padok mellett, az Erkel kert 12.-nél hátul, a járda elágazásánál, 
Széchenyi István utca 3/A sarkon, az Október 23. tér 9-es lépcsőház mellett, a 
parkoló járda sarkán, Batsányi 1., padok közelében, illetve a Dózsa György út 
17.-25. között kérném még pótolni, illetve cserélni. Kukának az áthelyezését 
kérték a lakók közös képviselőn keresztül a Batsányi utca 51.-53.-nál, a 
lépcsőháztól öt méterrel távolabbra kérik áthelyezni a szemetest. A Széchenyi 
István közben és Széchenyi István utcában kérném a padok cseréjét, valamint a 
Kossuth Lajos utcában is. Illetve a lakók megkerestek a Babits utcából, hogy 
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meglehetősen elszaporodtak a tulipánfa környékén a káros rovarok, és itt kérnék 
a permetezést. Illetve öt darab virágláda kihelyezését kérném a Babits utcában, 
azt már elküldtem, hogy hol, melyik helyszíneken. Köszönöm szépen. További 
szép napot kívánok! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönjük szépen. Megmondom őszintén, itt lányos zavaromban azon törtem az 
agyam, hogy a tíz körzetből vajon jut-e még kézi szemetes tartály, gyűjtő, mert itt 
ez a felsorolás világossá teszi számomra, hogy a darabszám, az egy 
meghatározó tényező, és hát azt hiszem, hogy sokunknak van hasonló igénye, 
amit feltétlenül szeretnénk mi magunk is kérni, illetve megvalósítani mindenféle 
felsorolás nélkül. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Fogadóórát tartottam a 
volt újtelepi iskolában, és egy jó pár dologgal megkerestek a lakók, és ebben 
szeretném kérni a városüzemeltetési irodának a részvételét. Három helyen 
szeretnék bejárást tartani az elkövetkezendő időben, a Petőfi utcában, a Bem 
utcában, amikor a polgármester úr is ott lesz, jelen lesz természetesen. Ott 
nagyon komolyan kellene vennünk az egyirányúsítást, mert ott a forgalom már 
olyan. A Mikszáth úttól a hídnak a kérdése, hogy lehet-e zárni azt a hidat, hogy 
ne legyen menekülő útvonal, mert nagyon sokan száguldanak azon a téren 
fölfelé. Azt majd ott közösen meg fogjuk nézni. Akkor szeretném kérni, hogy a 
Petőfi utcában menjünk végig, a vízelvezetés gondot jelent a 98-tól fölfelé 
egészen a végéig, mert elég komolyan, és nem takarítják megfelelően a 
különböző árkokat, és a víz befolyik a lakóházakhoz. És szeretném még az 
Újtelepen a Venyimi utat, ha arra sétálnánk egyet, a szikla előtti területen, ott a 
gyalogos forgalommal, gyalogos átkelőkkel, egyebekkel vannak problémák. Ezt 
mindenféleképpen szeretném, ha meg tudnánk tenni egy bejárás során. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem is 
fogadóórámon volt két olyan észrevétel, amire szeretnék igényt benyújtani. Az 
egyik a Fáy 12.-nél a közvilágítás oszlop hiányában hiányos, viszont a Móra 
Ferenc iskolának a kerítésén belül, de közvetlen szinte mellette, fák között van 
egy villanyoszlop. Kérném a hivatalnak a megfelelő szakágát, hogy ezt 
vizsgálják már meg, hogy esetleg a fák közül azt a villanyoszlopot ki lehetne-e 
szabadítani, és kijjebb lehetne-e tenni a kerítésen kívül egy hét méterrel, hogy 
megoldódjon a közvilágítási probléma itt, a Fáy 12.-nél, és az iskola számára 
pedig ez semmit nem jelentene, hiszen az egy olyan helyen világít, ahol semmi 
szerepe, csak fizetjük a villanyszámlát. A másik pedig, hogy a Fáy út 1.-3. és a 
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szervíz út közé, ahova az új padokat kihelyeztük, kérnék kettő karex szemetes 
kihelyezését, hogyha jut még a szemetesekből. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ha már megszólítattam, akkor 
egy viszontválaszra fenntartom a jogot. Ezek közül a szemetesek közül 2006-os 
a legrégebbi, amely beérkezett a hivatalhoz, és azóta nem lett teljesítve. Van 
egy bizonyos minimum mennyiség, amely alatt nem rendeli meg a hivatal. Most 
ez a mennyiség összejött, a darabszám, ezért bátorkodtam ezeket behozni, és 
2006 óta végre szeretném, hogyha az megvalósulna. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Hát, teljesen világosan, amit fölvázolt itt nekünk, de tulajdonképpen oly régóta 
foglalkozom azzal a gondolattal, hogy mi, képviselők, ha együtt leülünk, és 
megpróbáljuk megbeszélni azt, hogy az adott körzetekben, adott területeken 
kinek mire van igénye, akkor nem kerülnénk abba a helyzetbe, hogy egy-egy 
körzetben az új padokból történetesen szinte egy darab sincs. És ugyanez 
vonatkozik a kézi szemetesekre. De sok minden más munkára. Én inkább azt 
mondanám elsősorban, hogy köszönettel tartozunk a DVG Zrt. vezetőinek, 
munkatársainak, szakembereinek, hisz az utóbbi időben, de persze nem csak a 
választások évében, folyamatosan teszik becsülettel a dolgukat, és azt kell, 
mondjam, hogy vizuálisan világosan látszódik az, hogy a város fejlődik. Itt 
szeretném megköszönni, és a lehetőséget megragadni arra, hogy a belváros 
rehabilitáció a járdák tekintetében megvalósul, és itt szeretnék elnézést kérni a 
lakóktól azokért a kellemetlenségekért, amely az építés ideje alatt zajlott. Tehát 
azt hiszem, hogy ebben a kérdéskörben is érdemes egymással leülni, érdemes 
egymással megbeszélni azokat a prioritásokat, amelyeket elengedhetetlenek 
mindannyiunk számára. És akkor nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy bizonyos 
területekre jut a padokból, jut a szemetesekből, vagy éppen a parkoló vagy 
járdafelújítások rendre normálisan zajlanak. Ennyi lett volna a kiegészítő, 
képviselő úr, nem ön ellen, a félreértés elkerülése végett, hanem a tények 
megállapítása mellett gondolom, és mondom el azokat a fontos dolgokat, amit el 
kell, hogy mondjak. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Elnézést kérek, alpolgármester úr, hogy még egyszer szót kérek. Akkor 
szeretnék egy olyan nyilvántartást kapni minden körzetre kiterjedően, hogy hány 
új pad lett elhelyezve különböző körzetekben, és hány új szemetes lett 
elhelyezve a különböző körzetekben. Ugye választásra készülünk, nekünk elő 
kell vennünk azokat a dokumentumokat, hogy miket tudtunk elérni eddig. És azt 
gondolom, hogy beszéltünk ma már itt a parkolók építéséről, egyéb, tényleg 
szépen fejlődik a város. Én azt gondolom, hogy van még mit tennünk, mert pl. a 
kilátóhoz nem murvás utat kellett volna csinálni. Mondjuk az Arató szobor 
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környékére nem murvát kellett volna lerakni. Nagyon sajnálom a hölgyeket, akik 
magas sarkú cipőben próbálnak meg kimenni oda. Azt gondolom, hogy egy kicsit 
még precízebben lehetett volna megcsinálni, mert én azt gondolom, hogy a 
város fejlesztésében ezek olyan pici pontok, azt gondolom. Lehet, hogy egy 
murvás kövezés pl. került volna négyzetméterébe 1800 Ft-ba, egy kövezés 
lehet, hogy 3000 Ft-ba került volna. Ennyi. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Úgy látszik, ön is azok közé tartozik, aki a murvától 
nincs elragadtatva, mint ahogy közülünk sokan mások sem, de egy adott 
költségvetési keret határozza meg annak a lehetőségét, hogy mi fér bele abba 
az adott keretbe. Tehát én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a tény tény 
marad, hogy az Aratók szobor és környéke a korábbi időszakhoz képest milyen 
színvonalas lett, mennyiben megváltozott a külleme, és azt kell, mondjam, hogy 
a látogatottság tekintetében egyre többen mennek ki a Felső Duna-partra. 
Ugyanez vonatkozik egyébként a Zöld Város Program keretén belül a két Vasmű 
út közötti tengely, ami nagyon elhanyagolt állapotban volt, mint tudjuk. Ez a 
folyamat elkezdődött a Somogyi Martinász szobor rendbehozatalával, majd 
folytatódott most, és hát, a Mukit talán meg se kell említenem, hogy milyen 
népszerűségnek örvend a családok, gyerekek, akár a felnőttek körében is. És 
szintén egy találkozóhellyé alakult, találkozó-, randi hellyé vált, és azt hiszem, 
hogy ezek azok a szépségek, amelyeket meg kell említeni. Ilyenkor választások 
idején nyilván mindig a negatívumok jönnek felszínre. Beszéljünk néha a 
pozitívumokról is! Tehát én azt gondolom, hogy ön, hogy megemlítette az Aratók 
szobor környékét, ez pozitív. De rögtön hozzátett egy negatív gondolatot, 
miszerint a murva egyébként a tűsarkú cipőt tönkre fogja tenni. Azt gondolom, 
hogy legfeljebb nem tűsarkú cipőben kell odamenni. De hát ez részletkérdés. 
Szabó Imre főépítész úré a szó! 
 

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A murvás utakra vonatkozóan azt a 
tájékoztatást tudom adni, hogy pályázati feltétel volt, hogy nem lehetne ezeken a 
területeken burkolt utat tenni. Most a murvás út az nem számít burkolt útnak, 
viszont a gyalogosok számára szükséges úthálózatot mindenképpen ki kellett 
építeni. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelettel engedjenek meg nekem még néhány gondolatot. 
A mai napon, most már tényszerűen elhangzott a Vasmű Klub 
visszavásárlásának kérdése. Én hosszú évek óta, mondhatom, évtizede, 
legalább egy évtizede harcolok ennek a lehetőségéért, hogy újra a Barátság 
városrész vagy a belváros közösségi tere lehessen. Sajnálatos módon a Vasmű 
út előtti terület járdaállapota, az némi kívánnivalót hagy maga után, de hosszú 
időn keresztül nem tudtuk ezt a feladatot ellátni, nem tudtuk a javítást megoldani. 
De hasonlóképpen jártunk el, mint anno, annak idején a Zöld SZTK kérdésében. 
Annak volt egy tulajdonosa, emlékszünk rá, patkányinvázió volt, nem lehetett 
bemenni. Kívülről a város, amit lehetett, megtett. Most ugyanez a helyzet, hogy a 
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városüzemeltetési osztály és osztályvezető úr közreműködő segítségével egy 
eseti javítást tudunk most ezen a területen végrehajtani, és meg kell, mondjam 
őszintén, hogy nagyon régóta várunk erre a lehetőségre. Ugyanakkor a 
következő ciklusra, ha lehetek annyira optimista, tervezem, hogy ezen a 
területen is egy térköves járda kialakítása kerül majd megvalósításra. Nagyon 
szépen köszönöm. 5 perc szünetet rendelek el. Pillanat türelmet! Képviselő-
társaim! A nyílt ülést ezennel befejeztük, és a zárt ülés folytatása 5 percen belül 
megkezdődik. Köszönöm. 

 
 
 

K.m.f. 
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