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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. augusztus 

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

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Izsák Máté                  képviselő 
3. Lőrinczi Konrád         képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Molnár-Osztrocska Diána intézményigazgatási vezető ügyintéző 
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 
Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző 
Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző 
Tóthné Láng Irén általános igazgatási vezető ügyintéző 
Lévay Katalin szociális-igazgatási ügyintéző 
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója, Innopark Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
(1. napirend)  Dr. Bakos Károly ügyvéd 
(1. napirend)  Dr. Hanák Tamás ügyvéd 
(1. napirend)  Dr. Varga Balázs ügyvéd 
(1. napirend)  Gedainé dr. Vidovics Regina ügyvéd 
(29. napirend)  Kiss András Péter Dunaújvárosi Turisztikai Nkft. 

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

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének augusztus 8-ai, rendkívüli ülését megnyitom. 
Megállapítom, az ülés határozatképes. Besztercei Zsolt, Izsák Máté és 
Lőrinczi Konrád képviselő urak igazoltan vannak távol. Az ülésen csak 
azok a napirendi pontok tárgyalhatóak, amelyeket a bizottságok 
megtárgyaltak. De előtte indítványozom újabb napirendi pontok felvételét 
és levételét. Ez pedig, amit felvennénk, ez Javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló korábbi rendeletünk módosítása, ez a 
nyílt ülés 1. napirendi pontjaként, a sportcsarnok zárórendezvényének 
támogatása a nyílt ülés 29. napirendi pontjaként, tagi kölcsön biztosítása 
az Innopark Nonprofit gazdasági társaságnak a nyílt ülés 30., Labdarúgó 
Szövetség támogatása a nyílt ülés 31. és a javaslat a szociális 
rászorultságtól függő szociális ellátásokról szóló rendelet alapján a tanév 
elején rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére című döntés a nyílt 
ülés 32. napirendi pontjaként. Kérdezném Tóth Kálmán bizottsági elnök 
urat, hogy amelyeket szükség volt tárgyalni, azt tárgyalta-e az ön által 
vezetett bizottság. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi, ügyrendi 
bizottság mindegyik napirendet tárgyalta, és alkalmasnak találta 
közgyűlésre. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Kérdezném frakcióvezető urat, hogy a gazdasági 
bizottság tárgyalta-e. 
 
 
 



3 

 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Mindegyik előterjesztést tárgyaltuk, és 
támogattuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kérdezném az oktatási bizottság elnökhelyettesét! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Én vagyok, polgármester úr, szintén támogatja az oktatási bizottság 
mindegyik napirendi pontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És a szociális bizottság elnökhelyettesét! 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tárgyaltuk, és mindegyiket támogattuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki az elsőként javasolt rendeletmódosítást támogatja felvételre, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
451/2019. (VIII.08.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
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természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 01. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közben kérdezném Szabó képviselő urat, hogy véletlenül nyomta meg a… 
Oké, köszönöm.  
 
Aki a 29., a sportcsarnokkal összefüggő napirendet támogatja, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok 
„csarnokzáró” rendezvényének támogatására” című előterjesztést a rendkívüli nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

452/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének 

támogatására”című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok 
„csarnokzáró” rendezvényének támogatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 29. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A 30.-at, az Innoparkkal kapcsolatos! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark 
Nonprofit Kft. részére működő- és fizetőképessége biztosítására” című előterjesztést 
a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) 
– felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark Nonprofit Kft. részére működő- 
és fizetőképessége biztosítására”című előterjesztés sürgősségi indítványként 

történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark 
Nonprofit Kft. részére működő- és fizetőképessége biztosítására” című előterjesztést 
a közgyűlés nyílt ülés 30. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A 31., a DLSZ kérelme! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
támogatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 31. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a 32., a tanév elején a tanszersegéllyel összefüggő napirend. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

455/2019. (VIII.08.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatalára” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés 
meghozatalára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 32. napirendjeként felvette. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Indítványozom, hogy a közgyűlés a mai ülésen ne tárgyalja meg a 
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítására című 
napirendi pontot. Azért ne tárgyalja meg. Képviselő úr, parancsoljon! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Sajnos a 
bizottsági ülésen nem kaptunk arra választ, hogy miért is került 
visszavonásra ez a napirend. Ugyanis amikor megkaptuk a meghívót, 
akkor abban így szerepelt, hogy a köztemető üzemeltetésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az esélyegyenlőség biztosítása miatt 
visszavonásra javasolják önök. Mi történt? Kérdezem. Hirtelen az 
esélyegyenlősségel kapcsolatban, ezek szerint nem lett ilyen fontos, vagy 
később szeretnék ezt tárgyalni. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy 
Dunaföldváron nemrégiben ugyanez megtörtént, tehát kizárólagosságot 
kapott egy cég a temetkezésekre, 150-200 ezer forinttal emelkedett a díj 
Dunaföldváron egy ilyen rendeletnek köszönhetően. Tehát először is 
szeretnék választ kapni, hogy a későbbiekben ez változásra kerül-e, 
illetve, hogyha nem, akkor miért nem. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szeretném önt tájékoztatni, hogy Dunaföldváron teljesen más a helyzet. 
Dunaföldvár egyetlenegy temetője, az egy egyházi fenntartású temető. 
Nyilvánvalóan az önkormányzattal összefüggő kérdés, meg az egyház 
által működtetett temető szituja az nem ugyanaz, mint a dunaújvárosi 
önkormányzati temető üzemeltetésének kérdése. Alpolgármester úr! 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 

 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Megegyezett a két temetkezési vállalkozó, és átszámolták újból, és 
senkinek nem jelent olyan kiesést, mint amit először ez a rendelet jelentett 
volna. Elsőre megegyeztek, és ők is tudják ezt támogatni.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tessék! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm. Bár én úgy tudom, hogy három temetkezési vállalkozó van 
Dunaújvárosban. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
A két temetkezési vállalkozó az összes temetkezésnek kb. 95-96%-át 
bonyolítja le. A harmadik temetkezési vállalkozó évente egy-két temetést 
biztosít. Jó? Tehát azért mondom, hogy ezt ők ketten megegyeztek, akik a 
piacot viszik, és mi ezt tudomásul vettük. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, aki a napirendi pont levételével egyetért, az igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésének meghívó szerinti 2. 
napirendi pontját a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

456/2019. (VIII.08.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésének meghívó szerinti 2. napirendi pontját, mely „Javaslat a temetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására” 
levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Összegezve akkor a nyílt ülés napirendi pontjairól szavazunk, ugye egyet 
levettünk, többet fölvettünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
457/2019. (VIII.08.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. augusztus 08-ai rendkívüli 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
01. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 

választott tagjai és póttagjai megválasztására 
 
2.  Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt 

költségvetésének módosítására 
 

3.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 
között, a „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt 
tárgyában a Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre 
vonatkozó tervezési és kivitelezési szerződés megkötésére 
 

4.  Javaslat a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó 303/2019. (V.30.), 304/2019. 
(V.30.) és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezésére 
 

5.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum 
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos 
feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 
 

6. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-
6-1-4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, 
továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére 
 

7. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, 
továbbá a Top-6.1.4-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing eszközök feladat átadására 

 
8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, 
Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésére 

 
9.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-

6.5.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi 
Centrum energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 
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szerződések megkötésére 
 

10.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-
6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 

 
11.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 

pályázaton való részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat 
előkészítési feladataira kötendő szerződéstervezet elfogadására 
 

12.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 
pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési 
megállapodás megkötésére 
 

13. Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához 
kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására 
 

14. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a Világörökségi helyszínek fejlesztése 
című projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan 
lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési szaktanácsadó 
biztosítása tárgyában 

 
15.  Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítésére 
 
16. Javaslat a KEHOP-2-2-2-15-00044 Észak- és Közép-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének 
biztosítására 

 
17. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével 

kapcsolatosan, ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak 
bontására és értékelésére 

 
18. Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 

dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott 
gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére 

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

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

 
20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 

Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 

 
21. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 

3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan pályázata 
vonatkozásában állásfoglalás kialakítására 
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22. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítésére 
 

23.  Javaslat a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatására 
 

24. Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátásra dr. Müller Éva orvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és 
támogatás iránti kérelem elbírálására 

 
25. Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi 

költségvetési rendeletében való tervezésére 
 

26. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 

27. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 
egyeztetési anyagának véleményezésére 

 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének 

támogatására 

 
29. Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark Nonprofit Kft. részére működő-és 

fizetőképessége biztosítására 
 
30. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján rendkívüli 
iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatalára 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A tanácskozási jogot legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek 
biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2019. (VIII.08.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. augusztus 8-ai rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És legyenek szívesek a jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2019. (VIII.08.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés a 2019. augusztus 8-ai 
rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt 
bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A 24. napirendhez meghívott dr. Müller Éva doktornő jelezte, hogy nem 
tud az ülésen részt venni. 

 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

01.  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 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 

választott tagjai és póttagjai megválasztására 
Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
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2.  Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt 
költségvetésének módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

3.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 
között, a „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt 
tárgyában a Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre 
vonatkozó tervezési és kivitelezési szerződés megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

4.  Javaslat a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 
Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó 303/2019. (V.30.), 304/2019. 
(V.30.) és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon 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 
 

5.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum 
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos 
feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
 

6. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-
6-1-4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, 
továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
7. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, 
továbbá a Top-6.1.4-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása című pályázat Marketing eszközök feladat átadására 
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 
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8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, 
Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
9.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-

6.5.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi 
Centrum energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

10.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-
6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges 
szerződések megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési és beruházási bizottság elnöke 

 
11.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 

pályázaton való részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat 
előkészítési feladataira kötendő szerződéstervezet elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

12.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 
pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési 
megállapodás megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

13. Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához 
kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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14. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a Világörökségi helyszínek fejlesztése 
című projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan 
lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési szaktanácsadó 
biztosítása tárgyában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
15.  Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítésére 

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

 
16. Javaslat a KEHOP-2-2-2-15-00044 Észak- és Közép-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének 
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 

 
17. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével 

kapcsolatosan, ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak 
bontására és értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
18. Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 

dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott 
gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

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

 
20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 

Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

21. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 
3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan pályázata 
vonatkozásában állásfoglalás kialakítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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22. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

23.  Javaslat a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

24. Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátásra dr. Müller Éva 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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

  
25. Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi 

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

26. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
27. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 

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

 

28. Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének 
támogatására  
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 

 

29.  Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark Nonprofit Kft. részére működő-és 
fizetőképessége biztosítására 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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30. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

            a pénzügyi bizottság elnöke 

            az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 

            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
31.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján rendkívüli 
iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatalára   
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 
 
 

01.  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 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a 01-es, 0. napirendre, mint a Sziget Fesztiválon. 0. napirendre, 
tehát ez a szociális rászorultságtól függő szociális ellátásokról szóló 
rendeletünk módosítása. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én örülök 
ennek a napirendi pontnak, nemcsak azért, mert tényleg vannak olyan 
rászoruló családok, akiknek nagy szüksége van erre a támogatásra, 
hanem azért is, mert polgármester úrnak jó a memóriája, biztosan 
emlékszik arra, hogy én egyszer már valami hasonlót javasoltam. Akkor 
ugyan ez nem került megszavazásra, nem került támogatásra, de nagyon 
örülök, hogy így pár évvel később önök is támogatják a javaslatomat. Kár, 
hogy csak a kampányban. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Most hogy jön ide a kampány? A tanév az most kezdődik, és nem 
szeptemberben, októberben, pontosabban szeptemberben kezdődik, és 
nem később.  
 
Aki elfogadja a rendelet módosítását, az kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – megalkotta 
a 25/2019. (VIII.08.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. És egyúttal köszönöm jegyző asszony tájékoztatását, mert a 
rendeletet úgymond, mit kell csinálni vele, kihirdetik, úgyhogy 5 perc 
szünetet rendelek el. Ez egy technikai dolog. De úgy, hogy addig nem is 
mehetünk tovább? Jó. Megértettem, a jegyző mégiscsak a törvényesség 
őre. Akkor 9 óra 20-ig rendelek el szünetet. 
 
Szünet 
Szünet után: 
 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 
(HVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására 
Előadó:  Dr. Sürü Renáta jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
Meghívott:  a jelöltek 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És folytatjuk a munkánkat. Kis figyelmet szeretnék kérni a képviselő-
társaimtól. Mint önök előtt is ismert, Áder János köztársasági elnök úr 
október 13-ára kitűzte a helyi képviselők és települési polgármesterek 
választásáról szóló ún. önkormányzati választás időpontját. Majd az azt 
követő héten a Nemzeti Választási Bizottság pedig kitűzte a nemzetiségi 
képviselők megválasztásáról szóló választás időpontját szintén október 
13-ára. Én mindenekelőtt szeretném megköszönni dr. Bakos Károly elnök 
úrnak, dr. Hanák Tamás elnökhelyettes úrnak és dr. Balog Edina tagnak, 
bizottsági tagnak az elmúlt években végzett lelkiismeretes, jogszabály 
szerinti munkáját. Dr. Balog Edinának különösen, hiszen jelenleg nem 
tudnánk újra megválasztani, mert nem dunaújvárosi állandó lakos, ez 
indokolja, hogy nincs a jelöltek között. A törvény ezt így szabályozza 
önkormányzati választás esetében. Ezért indítványozom, hogy a Helyi 
Választási Bizottság tagjává dr. Bakos Károly urat, dr. Hanák Tamás urat, 
dr. Varga Balázs urat válassza meg a közgyűlés. Két póttagjának, első 
számú választott póttagjának Gedainé dr. Vidovics Regina ügyvéd 
asszonyt, második számú póttagjának pedig dr. Eszenyi Zoltán közjegyző 
urat. Ő a mai napon, ha megszavazzuk, a mai napon nem tudja letenni az 
esküt, ő pótesküt fog tenni a keddi nap folyamán. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában, aki az elhangzott személyekkel egyetért, 
az kérem, igennel szavazzon! 



18 

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2019. (VIII.08.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 
választott tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Helyi Választási Bizottsága választott tagjának  

 
Dr. Bakos Károly ügyvédet, 
 
Dr. Hanák Tamás ügyvédet, 
 
Dr. Varga Balázs ügyvédet, valamint  
 

első számú választott póttagjának 
Gedainé Dr. Vidovics Regina ügyvédet, 
 

második számú választott póttagjának 
Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt 
 

határozott időre, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választására megválasztott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséig 
megválasztja. 

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

2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott Helyi 
Választási Bizottság tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés 
felkéri jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a kivett esküt 
követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:   - az eskü kivételéért: 
                   a polgármester 
                - a megbízólevelek átadásáért: 
                   a jegyző 
Határidő: - az eskütételre: 2019. augusztus 8. 
                 - a megbízólevelek átadására: 2019. augusztus 8. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen. A bizottság három állandó tagjának és kettő 
póttagjának őszinte szívvel gratulálok, és eredményes munkát kívánok az 
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október 13-ai időszakot megelőzőleg, illetve a választás napján. Szeretne 
szólni, Karcsi bácsi? Parancsoljon! 
 

Dr. Bakos Károly, a Helyi Választási Bizottság tagja: 
 
Tisztelt Önkormányzati Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző 
Asszony! Örömmel vettük tudomásul azt, hogy a jelölti tisztségre 
alkalmasnak találtattunk, ezt köszönjük, és vállaljuk azt a tisztséget, ami 
azzal jár, ami már szokásos ugyan, de soha nem lehet tudni, hogy mikor 
történik valami olyan, amely miatt rendelkezni kell. Tisztelt Közgyűlés! A 
vállalásunk, hogy törvényesen fogunk működni. Köszönjük a jelölést, és 
készek vagyunk vállalni az eskütételes megoldást. Az esküt hajlandók 
vagyunk letenni.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm, elnök úr, illetve még nem elnök úr, reményeink szerint 
elnök úr, de ezt majd a bizottság eldönti. Megkérem a teremben jelen 
lévőket, hogy az eskütételhez legyenek kedvesek felállni, önöket meg 
megkérem, hogy legyenek kedvesek a terem közepére fáradni! És 
legyenek kedvesek a nevük behelyettesítésével az eskü szövegét utánam 
mondani! 
 
„Én, ……. fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi választásán Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Helyi Választási Bizottságában betöltött tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorolom.” 
 

A Helyi Választási Bizottság tagjai letették az esküt. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen, foglaljanak helyet! 
 

Cserna Gábor polgármester a Helyi Választási Bizottság tagjainak átadta a 
megbízóleveleket. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon szépen köszönjük. És önöknek is jó munkát kívánok! 
 

2.  Javaslat az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” 
projekt költségvetésének módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Következő napirendi pontunk az új városi fürdő- és 
vízisport centrum megvalósítása projekt költségvetésének módosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2019. (VIII.08.) határozata 
az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt 

költségvetésének módosításáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 
évi költségvetési rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya a 7.a melléklet 22.5.4. 
“MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztése” elnevezésű előirányzaton bevételként 
315.800.000 Ft-ot, beruházási kiadások között szintén 315.800.000 Ft-ot 
rögzítsen. 

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

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

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

 
3.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 

között, a „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című 
projekt tárgyában a Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése 
projektelemre vonatkozó tervezési és kivitelezési szerződés megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Ugyanezen tárgykörben a fürdőpark kialakításához tartozó termálkút 
építése, tervezési és kivitelezési szerződés megkötése. Aki támogatja, 
igennel szavazzon! Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én csak azért kértem 
szót, hogy azt a 220 millió forintot most elkülönítjük erre a számára, hogy 
ezt a gyógyvizet megtaláljuk, és tulajdonképpen kutat fúrjunk. Nem lett 
volna célszerűbb ezt részleteibe bontani, hogy először a tervezést 
megcsináljuk? Hogy mibe fog kerülni ezt a legvégén, és ahhoz hozzátenni 
a dolgot. Azt gondolom, hogy először egy jó tervnek meg kell lennie, és 
ahhoz lássuk azt, hogy kb. mibe fog kerülni a legvégén. De különben 
támogatom, csak én részleteibe szétszedtem volna a költségvetés kímélés 
szempontjából is. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó Imre főépítész úr! Kíván reagálni? Köszönöm.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2019. (VIII.08.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, az „Új 
városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a 
Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre vonatkozó 

tervezési és kivitelezési szerződés megkötéséről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP 
„Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a 
Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre vonatkozó 
tervezési és kivitelezési feladatok ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  a DVG Zrt.-vel Vállalkozási Szerződést kössön. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az MVP „Új városi fürdő- és 
vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a Fürdőpark 
kialakításához tartozó termálkút építése projektelemre vonatkozó, tervezési 
(engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció) és kivitelezési 
munkálatainak  megvalósítására irányuló Vállalkozási Szerződésben rögzített 
vállalkozási díj összesen bruttó 279.400.000 Ft vállalkozási díjat állapítsanak 
meg a szerződéskötéstől számított 18 hónapra. Erre az összegre Dunaújváros 
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Megyei Jogú Város Önkormányzata a 7.a/22.5.4. MVP Fabó Éva Sportuszoda 
fejlesztése elnevezésű költségvetési soron biztosítja a forrást.  

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

határozat 1. számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

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

               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2019.08.31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4.  Javaslat a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis 

Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó 303/2019. 
(V.30.), 304/2019. (V.30.) és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon 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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szálloda és Rendezvényközpont létesítésére vonatkozó korábbi 
határozatok hatályon kívül helyezése. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2019. (VIII.08.) határozata 
 a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- és 

Gyógyászati Központ mellett”projektre vonatkozó 303/2019. (V.30.), 
304/2019. (V.30.) és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezéséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával tudomásul 

veszi és elfogadja a Kormány 136/2019.(VI.11)  beruházások megvalósításával 
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletét, s az 
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abban foglalt döntést, miszerint az Modern Városok Program keretében 
megvalósuló „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness- 
és Gyógyászati Központ mellett” projekt beruházás építési műszaki ellenőri, 
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 „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projekt megvalósításához 
szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére hozott 303/2019. (V.30.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

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

határozatával a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
megkötésére hozott 304/2019. (V.30.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

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

határozatával a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projekt megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére hozott 305/2019. (V.30.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

 
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: a határozat közlésére: 2019. augusztus 23. 
 
5.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa 

Múzeum fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő 
tervezéssel kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Intercisa Múzeum fejlesztése projekt kapcsán a feladatok DVG Zrt. 
részére történő átadása. 
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Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum 

fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel 
kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 

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

gondoskodjon a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú, Intercisa 
Múzeum fejlesztése című pályázat keretén belül a Múzeum felújítás kiviteli 
tervének elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásról 9.544.000,- Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 12.133.580,- Ft vállalkozási díj ellenében. 

  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         a Vasmű u. 41 Irodaház Kft. projektmenedzsment 
           Határidő:  2019. augusztus 30. 
  
4.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 7.b  mellékletének 22.4.2 számú Pályázat és 
egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai elnevezésű feladatsor 
TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység kiemelt előirányzat 
során fedezetet biztosít. 

 
5.  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.  

 
              Felelős:  -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                                 a polgármester 
                              -  a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                                 a jegyző 
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                           -  a költségvetés módosításában és előkészítésében való 
                              közreműködésért: 
                                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

6. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése, a TOP-6-1-4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú 
Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című projektre 
vonatkozó előirányzat csökkentésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, Intercisa 
Múzeum, Aquantis Látogatóközpont kialakítása, előirányzatok 
csökkentése. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 

Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-

6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása című projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére 

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

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya módosítást 
végezzen 3, 5.b, 6., 7.a, 7.b mellékleteken a következők szerint: 
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Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt 
módosított 
előirányzat 

További évek 
kiadásai 

TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00001 
azonosítószámú 
Látogatóközpont 
kialakítása a 
Mondbach kúriában és 
a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

1 130 700 000 Ft 820 710 000 Ft 750 913 000 Ft 
 

TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00002 Intercisa 
Múzeum fejlesztése 

485 000 000 Ft 432 874 500 Ft 402 936 000 Ft 

TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00003 Aquantis 
Látogatóközpont 
kialakítása 

900 000 000 Ft 820 710 000 Ft 769 839 000 Ft 

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

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

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

 
7. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú 
Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a Top-6.1.4-DU1-2018-00003 
azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázat 
Marketing eszközök feladat átadására 
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 DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanezen témákban a marketing eszközök, marketing feladatok átadása! 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

466/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 

Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-

6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása című pályázat Marketing eszközök feladat átadására 

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

költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya átcsoportosítást 
végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról összesen 
1.129.993.000 Ft értékben a 5.  melléklet 22.4.3. előirányzatra a következők 
szerint: 

 
Részletező Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg

51505118      19 221 900    

51505119        8 245 000    

51505117      15 300 000    

5.b melléklet 
24.3.”Pályázatokból további 
éveket terhelő kötelezettség 

tartaléka

 5. mellékletének 
22.4.3.TOP DOLOGI K342

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

gondoskodjon a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa 
Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 
azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázat keretében 
a Marketing eszközök fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról 
33.465.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 42.550.500,- Ft megbízási díj ellenében. 

  
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  
           Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi oOsztály vezetője 
         a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
           Határidő:  a szerződés megkötésére: 2019. augusztus 30. 
  
5.  Az 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
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szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. mellékletének 22.4.3. TOP DOLOGI kiemelt 
előirányzat során fedezetet biztosít. 

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

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

  
             Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                               a polgármester 
                            -  a költségvetés módosításáért: 
                               a jegyző 
                            -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:    2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 

41. Irodaház Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, 
Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban, szerződések megkötése 
e tárgykörben. Aki támogatja, igennel szavazzon! Bocsánat! Három, négy, 
négy határozati javaslatról döntünk. 
 
Előbb a I.-ről! 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

467/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 
hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában 

a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 14.750.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
468/2019. (VIII.08.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 

hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 5.900.000,- megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5.  
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

III. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 
hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában 

a megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 5.900.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 7. 
a mellékletének 22. számú 4.8. TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás soron 
fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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És a IV. határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
470/2019. (VIII.08.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút 

hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a 
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 
megbízási szerződést kössön, melyben összesen bruttó 2.950.000,- Ft 
megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5.  
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

9.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a 
TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa 
Mozi Centrum energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához 
szükséges szerződések megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztés, 
szerződések megkötése. Aki támogatja, ja, bocsánat! Itt is három 
határozati javaslat van.  
 
I. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum 
energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 4.900.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5.  
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-es! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

472/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum 
energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 

szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 1.960.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
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kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 
7.b  mellékletének 22. számú 4. 3. TOP-6.5.1-16-1 Dózsa Mozicentrum épület 
megújítása során fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És a III.-as határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

473/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-16-

DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum 
energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 

szerződések megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosságra 
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vonatkozó feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási 
szerződést kössön, melyben összesen bruttó 219.100,- Ft megbízási díjat 
rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a 

TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához 
szükséges szerződések megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési és beruházási bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, egy bizonyos TOP-os pályázat, „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt, szerződések megkötése. 
Kettő határozat javaslat. 
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Előbb a I.-ről! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

474/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, TOP-6.9.2-16-DU1-

2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok 
ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön, 
melyben összesen bruttó 5.475.000,- Ft megbízási díjat rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

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

hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja. 
 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a II.-ről! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

475/2019. (VIII.08.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, TOP-6.9.2-16-DU1-

2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához szükséges szerződések 

megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező nyilvánosságra 
vonatkozó feladatok ellátására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási 
szerződést kössön, melyben összesen bruttó 1.095.000,- Ft megbízási díjat 
rögzítenek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros  Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. ( II. 14.) rendelet 5. 
mellékletének 22. számú 4. TOP Programok elnevezésű feladatsor 3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat fedezetet biztosít. 

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

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

  
Felelős: -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester 

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

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

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

Határidő: 2019. augusztus 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. Mielőtt továbbmennénk, nem idetartozik ugyan, de megkérem 
Kiss András ügyvezető igazgató urat, hogy végtelenül röviden, de a 
nemzeti ünnep, állami ünnep előkészületeiről, a rendezvényről, augusztus 
20-ról legyen kedves egy rövid tájékoztatást adni! 
 

Kiss András a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Urak és 
Hölgyek! A szokáson az állami ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvényt a 
Turisztikai Nonprofit Kft. végzi el. A munkálatok, az előkészítéseket 
elvégeztük. Isten igazából mi már csak a 20-át várjuk, illetve az előtte lévő 
rendezvények befejeződését a szigeten, és akkor birtokunkba vesszük a 
helyszínt, és elkészülünk az előkészületekkel. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Annyi különbséggel, hogy az elmúlt évekhez képest a kenyérszentelés, az 
délután 16,00 órakor lesz a helyszínen. Köszönöm szépen. 
 

11.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 
pályázaton való részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat 
előkészítési feladataira kötendő szerződéstervezet elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk, bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
pályázaton való részvétel és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 
szerződéstervezet elfogadása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

476/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton való 

részvételről és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat előkészítési 
feladataira kötendő szerződéstervezet elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címmel 
megjelent pályázati felhívásra a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Integrált Területi Programjának 2.0-1. módosítással 
dokumentum (ITP) végrehajtása érdekében a pályázat területi specifikációjában 
meghatározott projektfőösszeg, összesen 1100 Millió Ft mértékéig, valamint 
elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

 
2. A projekt megvalósításának tervezett helyszínei:  

Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros:  
Zengő-Bongó Bölcsőde (Dunaújváros, Bólyai u. 2.) 
Hétszínvirág Bölcsőde (Dunaújváros, Barátság útja 1.) 

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

1. pontban megnevezett pályázati támogatási kérelem benyújtásához, illetve a 
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. augusztus 30. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1.) pontban megjelölt 
támogatási kérelem benyújtása, valamint a kapcsolódó projekt megvalósítása 
érdekében a pályázat megvalósításához kapcsolódó előkészítési feladatokat 
(megalapozó-, illetve stratégiai dokumentum készítése, szükségletfelmérés) a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.) 
végezze el nettó 7.950.000 Ft + 27 % ÁFA: 2.146.500 Ft, azaz bruttó 
10 096 500 Ft vállalkozási díjért. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

4.) pontban megjelölt szerződés aláírására.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2019. augusztus 21. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4.) pontban 
meghatározott feladatra előfinanszírozásként 10 096 500 Ft-ot biztosít 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 5. 
melléklet 22.4. TOP programok/ dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó 
tevékenységek előirányzat sor terhére azzal, hogy az összeg a későbbiekben a 
pályázati forrásból elszámolható. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 

                        - a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
12.  Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című 

pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő 
együttműködési megállapodás megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Hegedűsné Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének 

                   elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanezen pályázat keretében egy szakmai megállapodás megkötése a 
Magyar Bölcsődék Egyesületével. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2019. (VIII.08.) határozata 
a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat 
kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra benyújtandó 
támogatási kérelemhez kapcsolódóan együttműködési megállapodást kössön a 
Magyar Bölcsődék Egyesületével, mint a bölcsődei, mini bölcsődei intézményi 
ellátásokra az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere által kijelölt 
módszertani szervezettel. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1.) pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő együttműködési megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. augusztus 21. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Magyar 
Bölcsődék Egyesülete összesen 750 000 Ft (750 000 Ft + 0 Ft ÁFA) megbízási 
díjra jogosult a megállapodásban rögzített módszertani szakértői feladatai 
elvégzéséért, valamint elhatározza, hogy e feladathoz kapcsolódóan a 
megbízási díj 60 %-át kitevő 1. részszámla pénzügyi teljesítésére 
előfinanszírozásként 450 000 Ft-ot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése 5. melléklet 22.4. TOP programok/ 
dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek előirányzat sor 
terhére, mely költség a későbbiekben a pályázati forrásból elszálmolható. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3.) 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 

                         - a költségvetés módosításáért: 
                           a jegyző 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
               - a határozat közléséért: 
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                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
13. Javaslat a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához 

kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Törjék Szilveszter, a BRIVI-SZER Kft. ügyvezetője 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Orvosi rendelők felújítása, pótmunkák. Tóth Képviselő Úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én azt szeretném 
megkérdezni, hogy a mögötte lévő árajánlattal, ami tizenhatmillió forintról 
szól, azt valaki átvizsgálta, hogy az ennyibe fog kerülni, hogy ennyit meg 
kell csinálni, vagy ebben olyan dolog, amiről még esetleg nem tudunk. Ezt 
szeretném megkérdezni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem Markóth Béla osztályvezető urat válaszadásra! 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Bizottság! Közgyűlés! Természetesen 
átvizsgáltuk, ennek külön eljárási szabályzata van, hiszen ez egy 
közbeszerzési eljárás része volt, egy TOP-os pályázat, amiben három 
rendelőnek a felújítása van benne. A pályázatot évekkel ezelőtt indítottuk, 
és ebben a dologban egy tervezés után készültek a tervek. Sajnos nem 
mindig úgy készülnek, mi ezt sajnos tapasztaljuk nap mint nap, amikor egy 
bontási dolgot elkezdünk, hogy nem azt találjuk, mint amit feltételezünk. 
Ezt mi minden oldalról műszaki ellenőrzés szempontjából szabályosan 
végigellenőriztünk, és a javaslatot én kérném szépen a támogatásukat, 
hogy a lehető leggyorsabban be tudjuk fejezni. Itt a Váci Mihály úti és az 
Alkotás utcai rendelőket, és vissza tudjuk adni. Nagy erőkkel dolgoznak a 
kivitelezők a Váci utcán, hiszen szeptember elsejétől elköltöztünk, ugye a 
középiskolába szeptember elsejétől kezdődik a tanítás, és szeptember 
elsejéig vissza kell költöznünk, úgyhogy nagy erőkkel folyik a felújítása. És 
a Derkovits utca, az még majd hátravan, az majd ősszel. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen én is, osztályvezető úr. Szabó képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Szerintem abban mindannyian megállapodhatunk, hogy az, hogy a 
dunaújvárosi polgárok a legjobb környezetben vehessék igénybe az 
egészségügyi ellátást, az kiemelten fontos. Kiemelten fontos akkor is, 
amikor a napokban azzal keresett meg egy dunaújvárosi állampolgár, 
hogy a dunaújvárosi kórház sürgősségi osztályán állítólag nem volt cérna, 
amivel össze tudták volna varrni a kezét. Tehát ilyen esetekben azt 
gondolom, hogy az önkormányzatnak mindent meg kell tennie a megfelelő 
minőségű egészségügyi ellátásért. Ugyanakkor tiszta lelkiismerettel akkor 
tudok szavazni erről az előterjesztésről, hogyha azért azt körbejárjuk, hogy 
pótmunkára tizenhatmillió forintot hogyan és miért kell adni, mert azért 
tizenhatmillió forintért jelentős beruházás, még ha három helyre szedjük, 
akkor is jelentős beruházásokat lehet elvégezni. És ugye én azt 
gondolom, hogy azt fontos tisztán látni, hogy milyen okokból nem kerültek 
bele ezek a tételek az előzetes tervezésbe, hiszen szerintem mindig az a 
legtisztább, hogyha a városlakók számára a legátláthatóbban, 
legvilágosabban és legtisztábban vannak ezek a kérdések kezelve, hiszen 
nyugodt lelkiismerettel ekkor tudunk mi, képviselők is dönteni a városlakók 
adóforintjairól, és itt szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy 
szerintem a közpénzzel háromszor olyan felelősségteljesen kell eljárni, 
mint a saját vagyonunkkal. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezzel maximálisan egyetértek. Rólam köztudott, hogy dr. Máté Ágnes 
személye számomra szent és sérthetetlen. Szent és sérthetetlen. Ő volt 
az, aki megálmodta a sürgősségi osztályt Dunaújvárosban, és szinte 
kizárt, elfogadom, amit ön mond, félre ne értsen, hiszen ön beszélt, 
világos, de hogy ez így történt volna, ennek a valóságtartalmát én azért 
finoman szólva is megkérdőjelezem. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót, és elnézést, hogy még egyszer szót kértem, csak azért 
szerettem volna tudni ezt pontosan, mert a jogi, ügyrendi bizottsági ülésen 
a 42. napirendi pontot levettük, ahol egy részének a rendelőnek a 
hasznosításáról volt szó. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta:     
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
478/ 2019. (VIII.08.) határozata 

a TOP 6.6.1 projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó 
pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosításáról 

 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Váci M. utca 

9.-10. alatti rendelő felújításának befejezési határidő módosításához hozzájárul, 
valamint a kapcsolódó pótmunkák elvégzését bruttó 11.334.560 Ft összegben, 
míg az Alkotás utca 7. alatti rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkák 
elvégzését bruttó 7.294.982 Ft összegben biztosítja.  

 
2)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő Váci M. 

utcai rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 5.3 
„Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték tervezés engedélyezés” 
elnevezésű sorról 11.334.560 Ft átcsoportosítása útján biztosítja a 7. a 
melléklet 22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése építés” elnevezésű sorra. 

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő Alkotás 

utcai rendelőhöz kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.b mellékletének 5.7 
„Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2019.” elnevezésű sorról 4.550.965 Ft, 
7.a melléklet 13.4   „Víztakarékos eszközök felszerelése önkormányzati 
tulajdonú épületekben” elnevezésű sorról 2.137.926 Ft, míg a 7.a mellékletének 
5.3 „Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték tervezés engedélyezés” 
elnevezésű sorról 606.091 Ft átcsoportosítása útján biztosítja a 7. a melléklet 
22.4.11 TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
építés” elnevezésű sorra. 

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

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként a BRIVI-SZER Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződések módosítását készítse elő, és a 
módosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. és 3. 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: 
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         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2019. évi költségvetés módosítása 

       - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
         a szerződés aláírásával egy időben 
 
6)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2019.08.16. 
 
14.  Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a Világörökségi helyszínek 

fejlesztése című projekt elnevezésű beruházás megvalósításával 
kapcsolatosan lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges 
közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása tárgyában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt, közbeszerzési eljáráshoz 
szükséges tanácsadó biztosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

479/2019. (VIII.08.) határozata 
beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Világörökségi helyszínek fejlesztése című 
projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan lefolytatandó 

közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása 
tárgyában 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a Világörökségi helyszínek 

fejlesztése című projekt elnevezésű beruházás megvalósításával kapcsolatosan 
lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési 
szaktanácsadó” tárgyában beérkezett ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként 
az alábbi ajánlattevőt jelöli meg: Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., 
székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Ajánlattételében rögzített ajánlati ár: 11.600.000,- Ft + 27% áfa 
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2.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
1. pontban szereplő feladat ellátására vállalkozási szerződést (határozat 
melléklete) kössön az 1. pontban szereplő ajánlattevővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 16. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15.  Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Új parkolóhelyek közvilágításának kiépítése. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
480/2019. (VIII.08.) határozata 

Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítési munkáit (a Gábor Áron 
utcában, a Szórád Márton úton a Járási Hivatal épülete mellett és a 15-17. előtt) 
bruttó 16.374.184,- Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 

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

feladatra a fedezetet bruttó 16.374.184 Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a 
Rendelet) 7.a. mellékletének 1. Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. 
„Csillagdomb beépítetlen területein tervek készítése” soráról 4.970.800 Ft; míg 



48 

 

a 2. Városüzemeltetés alcím alatti 2.1. „Parkolók közvilágítás tervezése” sorról 
2.512.872 Ft, a 2.2. „Közvilágítás fejlesztése” sorról 4.161.309 Ft, és a 2.14. 
„Volt zöld SZTK körül parkolók építése” sorról 4.729.203 Ft átcsoportosításával 
biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 

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

Határidő: 2019. augusztus 30.  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

      a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

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

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

Az új parkolóhelyek kiépítése a Gábor Áron utcáról van szó, a Járási 
Hivatal, tehát a volt Zöld Rendelő épülete mellett, és ennek a DVG által 
történő intézéséről. 

 
16. Javaslat a KEHOP-2-2-2-15-00044 Észak- és Közép-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt 
többletköltségének 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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a szennyvízelvezetési fejlesztés 
többletköltség forrás biztosítása. Felhívom a szíves figyelmüket, hogy egy 
„A” és egy „B” változat van előttünk. Más van akkor az „A” változatban, 
mint az enyémben. Bocsánat! Köszönöm. Az így teljesen rendben van. 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi, 
igazgatási bizottságon már tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, és ott a 
csökkentett „A” változatot terjesztettük be, és ezt szeretném javasolni 
önöknek is. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen, arról van szó pontosan. Köszönöm szépen. 
 
Aki ezt támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

481/ 2019. (VIII.08.) határozata 
a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosítására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ÉKDU2 

projekt keretében megvalósuló északi terület szennyvízelvezetési rendszer 
kiépítésének többletköltség finanszírozását – 58.032.236.- Ft bruttó összegben 
biztosítja, mely kötelezettség vállalás fedezetét a 2020. évi költségvetésben 
nevesíti. 

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

pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 

         a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

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

  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2019. augusztus 23. 
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17. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével 
kapcsolatosan, ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak 
bontására és értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Élményfürdő koncesszió üzemeltetés, ajánlatok bontása, értékelése. A 
közgyűlés megállapítja, hogy az alábbi társaságok adtak ajánlatot: 
Uniszol, DVG Zrt., Pentele Green Kft. És ebből a bizottság javaslata 
alapján az Uniszol ajánlata a legkedvezőbb. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azért azt 
gondolom, hogy minden városlakó és minden itt a teremben helyet foglaló 
politikus számára világosnak kell lenni, hogy ez a döntés, amit 
meghozunk, az milyen mértékig befolyásolja Dunaújváros jövőjét. 
Befolyásolja Dunaújváros jövőjét azért, mert ötszázmillió forintot évente az 
élményfürdő üzemeltetésére kívánunk fordítani, miközben önök egyébként 
másfélmilliárd forintos hitelfelvétellel számolnak. Minden dunaújvárosi 
állampolgár jövőjét önök harmincháromezer forinttal kívánják súlytani, és 
akkor ilyen döntéseket hozunk meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy át 
kell gondolni ezt. És azt is át kell gondolni véleményem szerint, hogy 
amennyiben az élményfürdő üzemeletetésére ilyen komoly összegeket 
fordítunk, akkor az a pénz hogyan tud Dunaújvárosban maradni. Nekem 
az a javaslatom, hogy hozzunk egy ideiglenes döntést, működtesse 
tovább a mostani vállalkozó, és hosszú távon keressünk egy olyan 
megoldást, hogy ennél költséghatékonyabb módon dunaújvárosi emberek, 
dunaújvárosi vállalkozások tudják üzemeltetni az élményfürdőt. Hogyha 
ekkora pénzt kiadunk a város költségvetéséből, akkor ez itt maradjon 
Dunaújvárosban, az itt hasznosuljon Dunaújvárosban, azt ne vigyék el 
Debrecenbe. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Akkor legyen kedves megfogalmazni a konkrét módosító javaslatát! De 
most kell szavaznunk, képviselő úr. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Én azt javaslom, hogy egy olyan ponttal egészüljön ki, hogy a mostani 
üzemeltető cég üzemeltesse tovább, de hosszú távon… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Értem. Aki egyetért a képviselő úr felvetésével, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 



51 

 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 5 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

482/2019. (VIII.08.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Szabó Zsolt képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat az élményfürdő koncesszió 
keretében történő üzemeltetésével kapcsolatosan, ajánlattételre kiválasztott 
gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére” című előterjesztés 
határozati javaslata akként módosuljon, hogy a közgyűlés hozzon egy ideiglenes 
döntést, a végleges döntés meghozataláig az élményfürdőt üzemeltesse a jelenlegi 
vállalkozó, és ezalatt az időszak alatt olyan megoldás kerüljön előterjesztésre, amely 
hosszú távon a jelenleginél költséghatékonyabb módon a dunaújvárosi vállalkozások 
általi üzemeltetésről szóljon. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés ezt nem fogadta el. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valóban 
nekem is gondom van azzal, hogy ismét az Uniszol fogja tovább 
üzemeltetni az élményfürdőt. Többször mutatták, hogy lojalitásuk a város 
felé nem annyira pozitív. Gondoljunk csak arra, hogy pl. az uszoda 
felújítással kapcsolatban, amikor több sportág is helyet keresett magának, 
érdekes módon pont a legmagasabb díjat pont az Uniszoltól kaptuk, míg 
más településekről sokkal kedvezőbb feltételek érkeztek. Kérdésem is 
lenne, mert amikor ezt megpiszkáltuk, illetve a hitellel kapcsolatban tettem 
föl kérdéseket, hogy hogy áll a város költségvetése, amit kaptam akkor 
anyag, azt mutatta, hogy már a tavalyi évben elmaradásunk volt az 
Uniszol felé az élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatban. Kérdezem, 
hogy jelen pillanatban most itt vagyunk augusztusban, az eddigiekbe, amit 
fizetnünk kellett volna nekik, van-e elmaradásunk feléjük, azaz a hitel 
nélküli költségvetés elbírja-e ezt a szerződést. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem Engyel László urat válaszadásra! 
 

Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! 
Nincsen olyan információ, hogy elmaradásunk lenne az Uniszollal 
szemben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
De minden esetre megkérem a vagyonkezelési osztályt, hogy járja körül 
akkor a kérdést, és írásban válaszoljanak a közgyűlés tagjainak! Pintér 
Attila képviselő úr! 

 
Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én a költségvetés vitájában is 
jeleztem már azt, hogy bődületes pénz az, amit ki akarunk adni az 
élményfürdő üzemeltetésre, és itt a Modern Városok Program keretén 
belül ugye rengeteg olyan előterjesztés fogalmazódik meg, ami egy 
régebbi programnak a része, és ez látszik, hogy önök előszedték, és 
leporolták. És azt gondolom, az élményfürdővel kapcsolatos annak idején 
elkészült tanulmányokat is elő kéne venni, és le kéne porolni. Én értem 
azt, és egyet is értek vele, hogy ezt az élményfürdőt értelmesen és 
normálisan üzemeltetni kell, de azt gondolom, hogy az, hogy ez minél 
gazdaságosabban működjön, és ne a közpénzből, és ne a városlakók 
pénzéből, ez is egy cél kell, hogy legyen. Nyilván ez a közgyűlés már erre 
koncepciót nem fog alkotni, de mindenképpen javaslom napirenden tartani 
ezt a dolgot. Egyik oldalról, ha már Dunaújvárosé az élményfürdő, akkor 
üzemeltesse dunaújvárosi cég, és erre van a városnak saját cége, ez 
pedig a DVG Zrt., aki egyébként az uszodát is üzemeltette. Úgyhogy úgy 
gondolom, hogy ezt el tudná látni a feladatot. Nyilván más szempontok 
vezérlik a közgyűlési többséget, mikor ebbe az irányba döntenek, de azt 
gondolom, hogy hosszú távon az, hogy éves szinten háromszáz-, 
négyszáz- vagy ötszázmilliót kiadjon a város a költségvetésből, ez nem 
lesz tartható. És ebben biztos vagyok, és gondolja Szepesi alpolgármester 
úr is ezt, ha ma nem is, de meg tudja erősíteni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, egyébként maximálisan egyetértek az elhangzottakkal. Tóth 
Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Meg szeretném 
szólítani a DVG Zrt.-nek itt lévő helyettesét, hogy mit szólna ahhoz, 
hogyha Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése azt a döntést hozná, 
hogy a DVG Zrt.-nek kéne üzemeltetni majd az élményfürdőt és magát a 
sportuszodát is. És ugye van még egy sportlétesítményünk is, amit a 
Hunépszol működtet. Mindenki tisztában van azzal, hogy hányan 
csinálnak okirat hamisítást ebben a városban? Hogy mindent aláírunk, ami 
a Hunépszolé, amit elhasználunk? Tisztában vagyunk ezzel a 
dolgainkkal? Ugye most arról beszélünk, hogy az élményfürdőt fogjuk 



53 

 

üzemeltetni. Teljes mértékben egyetértek, közbeszerzésről van szó, nem 
olyan egyszerű ez a dolog. De van még egy sportlétesítményünk is, amit a 
Hunépszol üzemeltet, ami megint háromszázvalahánymillió forint 
összességében. Már nyolcszázmillió forintnál tartunk. Ez egy kicsit sok 
pénz. És azt gondolom, hogy ezen el kell gondolkozni, a saját 
kasszánkból a saját cégünk tudja üzemeltetni. Jó? Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester Úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Nem szeretném, ha az 
maradna meg a városlakókban, hogy itt mindenki okiratot hamisít. De ha 
okiratot hamisít, én nagy tisztelettel kérném a képviselő urat, hogy 
jelentsen fel bennünket, és amennyiben nincs igaza, akkor mi jelentjük fel 
önt. Jó? És nem kéne a városi céget ide-oda lóbálni, hogy mit szólna 
ehhez, vagy mit szólna ahhoz, a városi cég mindig azt csinálja, amire a 
város közgyűlése felhatalmazza, és lehetőséget, pénzt és munkát ad neki. 
Jó? Én nagyon szeretném, ha a város egyetlen olyan cégét, ami 
nyereséges, és jól végzi a munkáját, nem vonnánk bele a politikai 
csatározásba. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez így van. Tessék! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Nem arról van szó, 
hogy a DVG Zrt. nem csinálja becsülettel a dolgát. Pont arról van szó, 
hogy abban bízunk, hogy ő becsülettel meg tudja azt a munkát csinálni, 
ami a saját cégünk. Erről van szó. Nem arról van szó, és ne értse félre a 
mondataimat, hanem azokat kéne megkérdezni, akik teljesítési igazolást 
írnak alá. Jó? Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Teljesítési igazolásokat én írom alá. Tisztelt Képviselő Úr! Tekintettel, 
hogy polgármesternek van aláírási jogköre, nem hiszem, és mélységesen 
fölháborít egyébként ez a hozzáállás. Én nem arról vagyok ismert, hogy én 
bármifajta közokirat hamisításban partner lennék. Azt említette, hogy ki írja 
alá a teljesítési. A DVG benyújtja, a vagyonkezelési osztály előkészíti, és 
havonta én elém kerül. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

483/2019. (VIII.08.) határozata 
az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésével kapcsolatosan, 

ajánlattételre kiválasztott gazdasági szereplők ajánlatainak bontásáról és 
értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az alábbi 

gazdasági társaságok adtak ajánlatot az élményfürdő üzemeltetésére: 
-UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt., 
- DVG Zrt., 
- B+N Referencia Zrt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett gazdasági 

társaságok ajánlatai közül az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlatát 
tartja a legkedvezőbbnek, egyben utasítja a polgármester a határozat közlésére 
és a határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 

közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály 

Határidő: a határozat közlésére és a szerződés aláírására: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta. Egyébként engedjen meg egy gondolatot. Ezt már 
egyszer elmondtam, képviselő úr, és engedje meg, hogy a Fidesz városi 
elnökeként fogalmazzam ezt meg, felháborítónak tartom, és mélységesen 
visszautasítom azokat az elmúlt évekbeli vádakat és az önök 
kampányanyagaiban megjelenő kijelentéseket, hogy korrupciótól bűzlik ez 
a város, és ezt mindenképpen egy új várost kell ezért építenünk. Ne 
haragudjon, kilenc éve, ha csak az aláírási jogkört nézem, felelősséggel, 
mi több megbízva jegyző asszony maximális szakmai és emberi 
tudásában és hozzáállásában, amivel segíti a munkámat, maga a hivatal 
tudná megerősíteni, hányszor dobálok vissza bizonyos hibák miatt 
anyagokat, és javítják ki. Tízszer körbejárunk dolgokat mielőtt ez 
megtörténik, és mélységesen felháborít, és visszautasítom. 
Visszautasítom, képviselő úr, és valamennyi képviselő-társam nevében 
utasítom vissza. Tessék! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Nagy tisztelettel kérem, hogy ne magára vegye, 
a teljesítési igazolás előtt sok, mások is igazolnak különböző dolgokat, 
aminek nem biztos, hogy mindig ugyanaz a feltétele, amit ön gondol, és itt 
van a legnagyobb probléma. Jó? Tehát ne magára vegye ezt a dolgot! És 
nem akarom önt megbántani, tisztelem, mint polgármester urat, és azt 
gondolom, hogy együtt is működünk sokszor, és együtt is fogunk ezután is 
működni, bízok benne. De vannak olyan dolgok, amikor alá kéne nézni a 
dolgoknak, hogy milyen dolgokat írunk alá, egyesek akármilyen 
eseményeknél, amit nem is használunk. Ez a legnagyobb probléma, és 
kifizetjük rá a pénzt. Köszönöm szépen. 

 
18. Javaslat a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 

dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott 
gazdasági szereplők ajánlatainak bontására és értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A következő napirend hasonló jellegű, ez a Jégcsarnok és a 
sportingatlanok üzemeltetése tárgyában. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

484/2019. (VIII.08.) határozata 
a „Szolgáltatási koncesszió a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 

sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” kiválasztott gazdasági 
szereplők ajánlatainak bontásáról és értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az alábbi 

gazdasági társaságok adtak ajánlatot: 
-UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt., 
- DVG Zrt., 
- Pentele Green Kft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett gazdasági 

társaságok ajánlatai közül az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.  ajánlatát 
tartja a legkedvezőbbnek, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére 
és a határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására 2019. augusztus 15-I 
hatályba lépéssel és a 438/2019. (VII.04.) határozat 2. pont 1. francia bekezdése 
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alapján 2019. augusztus 14-vel történő szerződés megszüntető szerződés 
aláírására. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy 

amennyiben a „Szolgáltatási koncessziós szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” című 
szerződés a szerződésben rögzített határozott idő lejárta előtt koncesszióba 
adónak felróható okból megszűnik, úgy az ideiglenes kézilabda csarnok 
építésének költségei egy összegben kifizeti koncessziós jogosult részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére és a szerződések aláírására: 
                2019. augusztus 14. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Baranyai Invest Zrt. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a Baranyai Invest Zrt. kérelme az Északi Ipari 
Parkban található ingatlan hasznosítására. 
 
Aki támogatja, az az igen gombot nyomja meg! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

485/2019. (VIII.08.) határozata 
az Északi Ipari Parkban található Dunaújváros belterület, 2976/52 helyrajzi szám 

alatt felvett, 3992 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
hasznosításáról  

 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. 08. 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Az Északi Ipari Parkban található egy másik ingatlan értékesítésére 
pályázat értékelése. Felhívom a figyelmüket, hogy egy „A” és egy „B” 
változat van előttünk. 
 
Aki az „A”-t támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

486/2019. (VIII.08.) határozata 
 a dunaújvárosi  2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/44 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja, megállapítja, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a 
pályázó maradéktalanul eleget tett. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat 
nyertesének a Danmin Épszer Kft-t jelöli meg. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes pályázó jogi képviselője által előkészített adásvételi szerződés aláírására, 
egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 

                       számított 8 napon belül.   
               - a szerződés aláírására: a jogerős telekalakítást követő 
                          30 napon belül 
 
21.  Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, 

Táncsics M. u. 3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan 
pályázata vonatkozásában állásfoglalás kialakítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                    Dr. Varga Balázs ügyvéd Lakatos Balázs kérelmező 
 képviseletében 
                    Lakatos Balázs kérelmező 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Táncsics Mihály utca 3/A. alatt található, raktár megnevezésű ingatlan, 
állásfoglalás a kérelmező ügyében. Szepesi alpolgármester úr! 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 

 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Megkérem a polgármester 
urat, hogy amit elmondok, azt legyen szíves ön is elmondani, képviselő is 
előterjesztheti. Úgy szeretném módosítani a határozati javaslatot, ha 
egyetért vele a tisztelt közgyűlés, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlés felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét, 
illetve a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy tárgyalásokat kezdjen a bérlővel, 
és megállapodást is kössön, hogy ne kelljen visszahozni, mert itt nagyon 
sok tényezős hiba történt, és azt muszáj orvosolnunk. Jó? Tehát nem ilyen 
egyszerű, nem biztos, hogy a bíróság nekünk fog igazat adni, és hosszú 
procedúra. Én úgy gondolom, hogy meg tudunk egyezni a bérlővel peren 
kívül. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez kerülne a 3. pont elé? Mert én is így értelmeztem, és akkor úgymond 
így fogom majd feltenni szavazásra. Jó? Szabó képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem szeretném azt a 
látszatot kelteni, hogy nem bízok meg Szepesi alpolgármester úrban, de 
én azt gondolom, hogy tipikusan az ilyen helyezetek azok, ahol azért is jó, 
hogyha ez visszakerül a közgyűlés elé, mert minden dunaújvárosi 
állampolgár láthatja, hogy mi történt ebben a konkrét ügyben, milyen hiba 
történt, az hogyan lett kijavítva, esetleg az került-e a városnak valamennyi 
plusz költségébe. És szerintem azért a legtisztább, hogyha erről 
előterjesztés és újra szavazunk, mert akkor ez mindenki számára világos 
lesz. És én azt gondolom, hogy ez a fajta nyitottság, az a fajta elszámolás, 
hogy a városlakók felé a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítják, ez 
az, ami bárki vezesse a várost, meg tudja őt a korrupció vádjától óvni. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tehát itt az előbb elhangzottakat tenném fel szavazásra. 
 
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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

487/2019. (VIII.08.) határozata 
a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/A. 
szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában 

állásfoglalás kialakításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a 
dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz. alatt nyilvántartott, raktár megnevezésű 160 m² 
nagyságú, természetben Dunaújváros, Táncsics M. u. 3./A. pince szintjén 
található ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés nem jött létre a DMJV 
Közgyűlése 87/2014. (IV.24.) határozatában és a pályázati kiírásban foglaltak 
szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
illetve a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját tárgyalások megkezdésére, és 
megállapodás megkötésére Lakatos Balázs ingatlanhasználóval az 1. pontban 
megjelölt ingatlan vonatkozásában. 

 

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2019. december 31. 

 
22. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás kérelme.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

488/2019. (VIII.08.) határozata 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

kérelmének elbírálására hulladékudvar létesítéséről 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 774/7 hrsz.-ú, 7126 m² nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javára a földhasználati jogot 
alapító megállapodás mellékletét képező FM: 1485/2019. számú, Vincellér János 
földmérő mérnök által készített és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2019.07.29-én záradékolt változási 
vázrajzon 774/7 hrsz.-ú földrészlet II. jelű 1.500 m² nagyságú területére 
térítésmentesen földhasználati jog létesüljön a határozat mellékletét képező 
földhasználati jogot alapító megállapodás szerint, azzal, hogy az 
ingatlannyilvántartási eljárás költsége és az ügyvédi megbízási díj a 
földhasználót terheli. 
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2) Az építmény használatbavételi engedélye, vagy a bejelentés jogerőre 
emelkedéséig Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése ingyenes használati 
jogot biztosít az 1. pontban hivatkozott vázrajz szerinti területrészre a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére az általa 
előkészített szerződés alapján, melynek aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 

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

közlésére, felhatalmazza továbbá a szerződés aláírására a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester  
          - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                  
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                 - szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                  30 napon belül 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

23.  Javaslat a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny 
támogatására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Fekete László, a Lovasliget Kft. ügyvezetője   

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny. Jó. Én csak a 
forgatókönyvből olvasom. 
 
Aki támogatja a rendezvényt, tehát a határozati javaslatot, az igennel 
szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

489/2019. (VIII.08.) határozata  
a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatásáról 

 



62 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lovasliget Kft.  (2500 
Esztergom, Látóhegyi út 20376/1., ügyvezető: Fekete László, adószám: 
14828830-2-11) által 2019. szeptemberében Dunaújvárosban megrendezésre 
kerülő Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny költségeihez 
5.000.000,- Ft + Áfa (6.350.000,- Ft) vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
2019. évi költségvetés 5. melléklet 14. alcím, Vagyongazdálkodási feladatok, 3. 
sor dologi kiadások sora terhére 1.850.000,- Ft, valamint az 5.a. melléklet 13. 
sport célok és feladatok alcím alatt szereplő Sportfeladatokra felosztható keret 
sora terhére 4.500.000,- Ft. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Lovasliget Kft.-vel a céltámogatási szerződést 
kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 

               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály 

Határidő:  a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                 számított 30 nap 
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4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24.  Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátásra dr. Müller Éva 

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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Müller Éva orvos 

                    Dr. Tükör Gyula orvos 
                          Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH Népegészségügyi 
 Osztály osztályvezetője                
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dr. Müller Éva doktornővel kötendő háziorvosi előszerződés megkötése és 
támogatás iránti kérelem. Kettő határozati javaslatból áll. 
 
Előbb a I.-ről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

490/2019. (VIII.08.) határozata 
a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására 

dr. Müller Éva Irén támogatás iránti kérelme elbírálásáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Müller Éva Irén orvos részére 
házi gyermekorvosi tevékenységének tényleges megkezdésétől 2019. 
december 1-től 12 hónapon keresztül 2020. november 30-ig havi 300.000,- Ft 
szabad felhasználású, 2020. december 1-től legfeljebb 4 év időtartamra havi 
100.000,- Ft lakhatási célú támogatást nyújt azzal, hogy dr. Müller Éva Irén öt 
évig köteles a dunaújvárosi 11. számú házi gyermekorvosi körzetet házi 
gyermekorvosként ellátni. Amennyiben a háziorvosi tevékenysége 
Dunaújvárosban öt év letelte előtt bármely okból megszűnik, úgy a szabad 
felhasználású és 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. Müller Éva Irén részére 
szakemberlakást biztosít, illetve dr. Müller Éva Irén saját tulajdonú ingatlan 
megvásárlásával lakhatását megoldja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 1. pontban 

jelölt összeg 2019. évre eső 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. Müller Éva Irénnel 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: a szerződés megkötéséhez szükséges 
                       mellékletek benyújtását követően haladéktalanul 

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

Most pedig a II.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
491/2019. (VIII.08.) határozata 

a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására 
dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről 

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

legkésőbb 2019. december 1-től a dunaújvárosi 11. számú házi gyermekorvosi 
körzetre területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni 
dr. Müller Éva Irén gyermekorvossal.  

 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Müller Éva Irén gyermekorvossal.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2019. október 1. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Müller Éva Irén gyermekorvossal, miután dr. Müller Éva Irén a 2400 
Dunaújváros, Alkotás u. 9. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot 
engedélyező végleges határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a végleges 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. 
november 30. napjával való megszűnéséről szóló okiratot írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

        Határidő: a végleges praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. 

évi költségvetési rendeletében való tervezésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Visszatérítendő támogatás összegének önkormányzatunk jövő évi 
költségvetési rendeletében való tervezése. Ez a Szent Pantaleon Kórház 
és Rendelőintézetről szól a napirendi pont.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

492/2019. (VIII.08.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére nyújtott visszatérítendő 

támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében 
való tervezésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézetet a 2015. december 7-én megkötött támogatási szerződés alapján 
189 millió forint visszatérítendő támogatásban részesítette. A Kórház a 
visszatérítendő támogatásból 71.105.121,- Ft-ot 2016 decemberében visszafizetett, a 
fennálló tartozás összege: 117.894.879,- Ft. A Kórház a visszatérítendő támogatást a 
felhasználás véghatáridejétől (2020. május 31.) számított 24 havi egyenlő részletben 
köteles visszafizetni. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
összeállítása során 34.386.007,- Ft-ot bevételként vegye figyelembe, azt követően 
pedig a fennmaradó összeget a következő évek költségvetése összeállítása során 
tervezze be.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2020. évi költségvetés összeállításának időpontja 
 
26.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 

                    Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérdezném osztályvezető-helyettes asszonyt, hogy itt van-e Udvardi úr. A 



67 

 

napirend miatt kérdezem. A következő a Közbiztonságért Közalapítvány 
beszámolója. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
493/2019. (VIII.08.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány  
2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2018. évről szóló beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 

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

közlésére. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: 2019. augusztus 21. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

szóló egyeztetési anyagának véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Rácalmás város településrendezési eszközök felülvizsgálata, egyeztetési 
anyag véleményezése. 
 
Szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

494/2019. (VIII.08.) határozata 
Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló 

egyeztetési anyagának véleményezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rácalmás településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyagát elfogadja és az 
egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Rácalmás polgármesterével. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
            a polgármester 

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

Határidő: 2019. augusztus 22. 
 
28. Javaslat a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének 

támogatására  
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 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  Kiss András Péter ügyvezető, a Dunaújvárosi Turisztikai Nkft. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kézilabda csarnok, pontosabban sportcsarnok „csarnokzáró” buli, 
„csarnokzáró” rendezvény támogatása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azért az 
ilyen városi rendezvényeknek örülni szoktunk, és örülünk is. Végignéztem 
azt a listát, ami ennek a költségvetését érinti. Hát, 21-22 millió forint ugye 
a rendezvénynek a költsége. Tudom, hogy a kézilabda csarnok bontása 
október 13., hát, egy zseniális időzítés, azt kell, hogy mondjam. Nem 
hiszem, hogy csak egy üres feltételezés a részünkről, hogy ez egy 21-22 
millió forintos kampányzáró rendezvénye lesz önöknek. Ha október 10. 
ugye egy csütörtök, kíváncsian várjuk, hogy miért pont erre a napra esett 
majd ez a dolog, természetesen örömmel veszünk majd rajta részt 
városlakóként. Ahogy én néztem a költségeket, ugye az egyik 
legnépszerűbb együttes lett hívva, aki Punnany Massif, hatmillió forintért 
jön. Bevallom, utánanéztem, mert nem voltam biztos benne, hogy 
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ténylegesen ennyibe kerül, hát, ennyibe kerül, úgyhogy ezzel még csak 
támadni sem tudom önöket, hogy ilyen költség szerepel. Hárommillió forint 
hangosítás, kettőmillió forint vendéglátás. Mind-mind olyan költség, ami 
egy ilyen rendezvénybe tulajdonképpen belefér. Én arra szeretném önöket 
kérni, hogy ténylegesen legyen itt félretéve majd a politika, hogy azok a 
városlakók, akik nosztalgiázni mennek, azok ne egy október 13-ai 
kampányrendezvényen érezzék majd magukat, hanem pontosan azzal a 
céllal, hogy ott a kézilabda csarnok lebontásra kerül. Mondjuk, egyébként 
ezen csodálkozok, hogy ez október 10-e nem változik, illetve a 13-a, 
hiszen a kézilabda csarnoknak az építésére is hamarosan szavazni 
fogunk, hogy lesz egy kis csúszás, tehát itt a bontás október 13. is akár 
egy kicsit későbbre is tolódhatott volna. De azért annyival zárnám itt, hogy 
örülök, hogy egy Punnany Massif került végülis meghívásra, és nem 
mondjuk egy Ákos, mert ugye Ákos az még drágább, tehát még akár meg 
is tudom dicsérni ezt a rendezvényt. Tényleg csak arra kérném önöket, 
hogy ne kampányrendezvényként menjen majd. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tudja, képviselő úr, húsvétkor barka, októberben Barta. Ahogy ön szokta 
mondani. Nem, én Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonyt támogatom 
a jövőben is. És örömmel fogjuk önnek elküldeni a meghívót erre az 
október 10-ei rendezvényre, ahol egyéb fellépők is várhatóak. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, az 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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

495/2019. (VIII.08.) határozata  
a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének támogatására  

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és az 
önkormányzat között létrejött közfeladat ellátási szerződésben foglaltak alapján 
megbízza a társaságot a Dunaújváros Sportcsarnok „csarnokzáró” 
rendezvényének lebonyolításával, melyhez 21 millió forint összegben a 2019. évi 
önkormányzati költségvetés 5. b. melléklete Általános tartalék előirányzat terhére 
forrást biztosít. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. köteles a forrás 
felhasználásáról elszámolni a 2019. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről 
szóló elszámolásban. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 
 

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

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

 
29.  Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Innopark Nonprofit Kft. részére 

működő-és fizetőképessége biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:  Gergő Edmond ügyvezető, Innopark Nonprofit Kft.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Innopark részére nyújtandó tagi kölcsön. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

496/2019. (VIII.08.) határozata  
 tagi kölcsön nyújtásáról az Innopark Nonprofit Kft. részére, 

működő-és fizetőképessége biztosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Innopark Nonprofit 
Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) likviditási helyzetét ismertető levelét, 
mely szerint a társaság működő-és fizetőképessége biztosításához 2019. 
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évben várhatóan 7.500.000,- Ft forrás szükséges, ezért úgy határoz, hogy 
7.500.000,- Ft összegű tagi kölcsön nyújt a társaság részére azzal, hogy 

- az önkormányzat a tagi kölcsön összegét 2019. augusztus 31. napjáig 
folyósítja; 

- az Innopark Nonprofit Kft. a tagi kölcsön összegét 2020. március 31. 
napjáig köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet általános tartalék terhére 7.500.000,- Ft 
összegben forrást biztosít. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről az 1. pontban megjelölt időpontig, valamint a 
határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződés  aláírására, egyúttal felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

               - a tagi kölcsön szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30.  Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 pénzügyi bizottság elnöke 

 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Kemenczei Anett ügyintéző 

Meghívott: Kalácska András elnök 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő a Labdarúgó Szövetség kérelme. Hingyi képviselő úr legyen 
kedves az érintettségét bejelenteni! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném érintettségemet bejelenteni a DLSZ 
elnökségében. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A közgyűlésnek döntenie kell, hogy kizárja-e képviselő urat a 
szavazásból. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség támogatására” című előterjesztés határozati javaslatára történő 
szavazásból – mellette szavazott 5 fő (Cserni Béla, Gombos István, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Pintér 
Attila), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Hingyi László, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

497/2019. (VIII.08.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 

a határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség támogatására” című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Hingyi László képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés kizárta, nem zárta ki. Jó. 
 
És akkor a kérelemről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

498/2019. (VIII.08.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Kalácska András 
elnök) részére 2.500.000 Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 14. alcím, 
Vagyongazdálkodási feladatok, 3. sor dologi kiadások sora terhére, annak 
ismeretében, hogy a Szövetség részére 2019. évben nyújtott 4.000.000,- Ft 
támogatási összeg elszámolása még nem történt meg. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
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              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály 

Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján 
rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés 
meghozatalára   
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: 
 

Végül, de nem utolsó sorban, amit Szabó képviselő úr is az elején említett, 
az iskolakezdési támogatásról döntünk. 
 
Aki ezt elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
499/2019. (VIII.08. ) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján rendkívüli iskolakezdési 

támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozataláról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 39/A. §-ában meghatározott 
feltételekkel gyermekenként egyszeri 6.000 forint pénzbeli támogatásként – 
maximum 20.000.000,- forint összegben – rendkívüli iskolakezdési 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/b. melléklet 23. sorában 
rendelkezésre áll. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetéséről 
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. pontja alapján gondoskodjon. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

  a szociális osztály vezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A mai rendkívüli ülés ezzel befejeződött. További szép napot kívánok 
önöknek! 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 


