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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 

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

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

 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Izsák Máté                  képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Molnár-Osztrocska Diána intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 
osztályvezetője 

Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Madár Zsuzsanna személyügyi vezető ügyintéző 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
(6. napirend)  Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
(16. napirend)  Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető 
(16. napirend)  Demeter Nándor Norbert rendőrségi törzsőrmester 
(18. napirend)  Oláh János Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 

igazgatója 
    

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

 
Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm 
képviselő-társaimat, jegyző asszonyt, valamint meghívott kedves 
vendégeinket, osztályvezető hölgyeket és urakat, valamint a sajtó 
munkatársait. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szeptember 5-ei, rendkívüli ülését megnyitom. Hát, Tisztelt Közgyűlés! 
Feltehetőleg a 2014-19-es önkormányzati ciklus utolsó, ez esetben 
rendkívüli ülését tartja a tisztelt testület. Szeretném megköszönni a három 
alpolgármesteremnek, valamint valamennyi képviselő-társamnak, 
valamennyi képviselő-társamnak a város érdekében kifejtett öt éves 
áldozatos munkáját. Szeretném megköszönni jegyző asszonyon keresztül 
a hivatal valamennyi köztisztviselő és egyéb munkavállalói állományába 
tartozó kollegájának az áldozatos ügyintéző, előkészítő munkáját. Ezt 
legyen kedves tolmácsolni! És azon képviselő-társaimnak, akik nem 
indulnak az októberi önkormányzati választásokon, azoknak további 
szakmai sikereket, jó egészséget, és a magánéletben pedig sok 
boldogságot kívánok! Az ülés határozatképes. Izsák Máté képviselő úr 
igazoltan van távol. Indítványoznám kettő sürgősségi napirend felvételét, 
ha és amennyiben a bizottságok megtárgyalták. Az egyik a Szalki-szigettel 
kapcsolatos, a másik pedig a KNYKK Zrt. és az önkormányzat között 
létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosítás című napirend. Kérdezem 
Tóth Kálmán bizottsági elnök urat, hogy tárgyalta-e a bizottság amelyiket 
indokolt volt, hogy tárgyalja. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Igen, tárgyalta a 
bizottságunk, de én is itt szeretném megköszönni azt a munkát, amit az 
ügyrendi, jogi bizottságnak a munkatársai és az egész önkormányzat 
testület támogatott bennünket, és azt gondolom, az elmúlt öt évben 
hibamentesen, eddig még hibamentesen végeztük el a munkánkat. 
Nagyon szépen köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Gazdasági bizottság elnöke! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
valamennyi napirendi pontot tárgyalta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pénzügyi bizottság elnöke! Nagyon köszönöm.  
 
Aki egyetért a nyílt ülés 30. napirendi pontjának felvételével, Megyei Jogú 
Város Program Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése projektre 
vonakozó előirányzat átcsoportosítása címmel, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” 
fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra” című előterjesztést a 
rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
500/2019. (IX.05.) határozata 

„Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre 
vonatkozó előirányzat átcsoportosításra” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” 
fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításra” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 30. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És 31.-ként a Volánnal kapcsolatos napirend! Tehát a KNYKK Zrt.-vel 
kapcsolatos napirend! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – 
jogutód: Volánbusz Zrt.” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
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Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

501/2019. (IX.05.) határozata 
„Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz 
Zrt.” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – 
jogutód: Volánbusz Zrt.” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 31. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a nyílt ülés 23. napirendi pontját, amely 
közbeszerzési felhívás és eljárás megindítása háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyeleti feladatok témakörében, ezt a közgyűlés vegye le a 
tárgysorozatából, mert a bizottságok is levették. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására” 
című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

502/2019. (IX.05.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 23. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésének meghívó szerinti 23. napirendi pontját, mely „Javaslat „Dunaújváros – 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Akkor a kettő felvett és egy levett, tehát plusz egy napirenddel kiegészülő 
napirendi pontokat legyenek szívesek elfogadni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
503/2019. (IX.05.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 5-ei rendkívüli 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

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

 
2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
3.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági 

terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

4.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt keretén belül 
megvalósuló „Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési 
feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

5.  Javaslat az „MVP-Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1-Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 

 
6.  Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a 

BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítására 
 

7. Javaslat Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának 
véleményezésére 

 
8. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási 

szerződés módosítására 
 
9.  Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
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10.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 
helyreállítási munkálataira 

 
11.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti 

szakaszán a 044-048 hrsz. terület helyreállítási munkálataira 
 
12.  Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás 

kivitelezési munkáira 
 

13. Javaslat Tóth Kálmán képviselői indítványának megtárgyalására (Újmajori dűlő 
ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak 
támogatása időpontjának meghatározására 
               

15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) 
határozata módosítására – DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata 

 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti 

megbízott kinevezésének véleményezésére 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti 
kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére 
    

18. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 

 
19. Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 5. számú módosítására 
 

21. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 

22. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 

23. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
 

24. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
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25. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
 

26. Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
27. Javaslat bírósági ülnök soron kívül megválasztására 
 
28. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására 
 
29. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

előirányzat átcsoportosításra 
 
30. Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz Zrt. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Legyen kedves tanácskozási jogot biztosítani a 
meghívott vendégek számára! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

504/2019. (IX.05.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

505/2019. (IX.05.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés a 2019. szeptember 5-ei 
rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt 
bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülés napirendi pontjai. Indítványozom felvenni a zárt ülés 2. napirendi 
pontjára a javaslat a Dunanett gazdasági társaság kérelmére 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására című előterjesztést.  
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést a rendkívüli 
zárt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – felvette 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

506/2019. (IX.05.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 5-ei rendkívüli zárt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést a közgyűlés 
zárt ülés 5. napirendjeként felvette, és egyúttal zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületek, közgyűlések 
kitüntetési ügyekről kötelezően zárt ülésen döntenek. Ugye jelen esetben 
a Dunaújvárosért díjról döntünk, melynek átadása ugye nemzeti 
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ünnepünkön, október 23-án történik meg. A zárt ülés elrendeléséről nem, 
csak a napirendi pont tényéről szíveskedjenek véleményt mondani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

507/2019. (IX.05.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 5-ei rendkívüli 
zárt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására 
 
2. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek szívesek tanácskozási jogot biztosítani a Dunanett Kft. 
képviselőjének! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

508/2019. (IX.05.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli zárt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 5-ei rendkívüli zárt 
ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

És jegyzőkönyvvezetőt választani a zárt ülésre! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
509/2019. (IX.05.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

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

 
2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
3.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági 

terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

4.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt keretén belül 
megvalósuló „Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési 
feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

5.  Javaslat az „MVP-Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1-Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat 
átcsoportosításra 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

6.  Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, a 
BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

7. Javaslat Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának 
véleményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási 

szerződés módosítására 
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 

 
9.  Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 

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

10.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 
helyreállítási munkálataira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
11.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti 

szakaszán a 044-048 hrsz. terület helyreállítási munkálataira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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12.  Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás 
kivitelezési munkáira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

13. Javaslat Tóth Kálmán képviselői indítványának megtárgyalására (Újmajori dűlő 
ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

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

15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) 
határozata módosítására – DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti 

megbízott kinevezésének véleményezésére 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti 
kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    

18. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
19. Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére 

Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervének 5. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottság elnöke 
 

21. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

22. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
23. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

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

24. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
25. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
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26. Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
27. Javaslat bírósági ülnök soron kívül megválasztására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
28. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
29. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

előirányzat átcsoportosításra 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
30. Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz Zrt.  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
 
Zárt ülés:  
 
1.  Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására  
   Előadó: a polgármester 
 

 

2.  Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 
jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendi pontra, mely az ez évi költségvetési 
rendeletünk módosítása. Szabó képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Mindenekelőtt engedjék meg nekem, hogy én is megköszönjem a hivatal 
minden dolgozójának azt a munkát, amit végeztek az elmúlt öt évben, és 
nagyon köszönöm mindenkinek, aki az én képviselői munkámat is 
konstruktív hozzáállásával segítette. És szeretném én is megköszönni a 
képviselő-testület minden tagjának az elmúlt öt éves közös munkát, a 
közös vitákat, amik meggyőződésem, hogy előre vitték a város ügyét. És 
engedjék meg, hogy rátérjek az első napirendi pontra, amelyik pont egy 
olyan napirendi pont, ami kapcsán nem a legnagyobb politikai vitáknak 
kellene lennie, hiszen a költségvetés, az a pénzügy szigorú világába 
tartozik, ahol politikai vitáknak sokszor helye nincsen. Azonban azt látni 
kell, hogy talán mi, politikusok azért vitatkozunk a legtöbbet ezeken a 
költségvetési napirendeken, mert minden egyes átcsoportosítás, minden 
egyes sor mögött az emberek életét alapvetően meghatározó dolgok 
vannak, és ezért azt gondolom, hogy mégis helye van annak, hogy mi, 
képviselő-testületi tagok beszélgessünk itt a költségvetésről és a 
költségvetés módosításáról. Polgármester úr is említette, hogy az utolsó 
közgyűlés ebben a ciklusban. Én összességében nem értek azzal egyet, 
hogy most módosításra kerül a költségvetés, hiszen szerintem sokkal jobb 
lenne, hogyha az új, október 13-án megválasztott városvezetésnek 
lehetősége, legyen az bármilyen oldalú is, lehetősége lenne majd a saját 
elképzelésének a megvalósítására. Abból a szempontból egyébként, hogy 
dicsérjek is, és itt Szepesi alpolgármester urat valamelyest meg kell 
dicsérjem, hogy ebben a mostani módosításban nagyon magas lesz a 
tartalék, ami egy ügyes pénzügyi trükk, hiszen így kvázi címkézetlenül van 
egy nagyobb összeg, amit majd bármire föl lehet használni. Én azonban 
azt gondolom, hogy a városlakók tájékoztatása szempontjából jobb, 
hogyha minden olyan forrás adva, bizonyos feladatokra van elkülönítve, 
mert úgy a városlakók is egyszerűbben tájékozódnak arról, hogy mire 
fogjuk az ő adóforintjaikat elkölteni. És azt is gondolom, hogy hát 
tetszettek volna tizenhárom évig egy picit jobban vezetni a várost, 
tetszettek volna tizenhárom évig egy picit átgondoltabbnak lenni, hiszen 
most látszik, hogy rengeteg dolgot szeretnének hirtelen megvalósítani, és 
én félek attól, hogy ennek a kapkodásnak az átgondolatlanság vagy a 
nem megfelelő minőségű kivitelezés lesz az ára. Úgyhogy én azt kérem 
polgármester úrtól, hogy ameddig ő regnál, mindent tegyen meg azért, 
hogy a legjobb minőségben kerüljenek ezek a beruházások végrehajtásra, 
és ami nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy minden esetben meg kell 
vizsgálni azt, hogy a megfelelő áron vannak-e ezek a beruházások 
elvégezve. Szerintem egy önkormányzat nem dolgoztathat magasabb 
áron, mint bármelyik magánszemély, és ezt minden esetben meg kell 
vizsgálni, meg kell nézni, hogy ezek az áron, ezek tényleg a valós piaci 
versenyt tükrözik-e. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy ezzel a 
költségvetés módosítással és az idei évi költségvetéssel alapvetően a 
legnagyobb problémám az, hogy ez a tartalékok feléléséről és az 
eladósodásról szól, hiszen önök milliárdos tételben váltanak be kötvényt, 
ami az önkormányzat pénzügyi tartalékát képezte, és vesznek föl hitelt. És 
azért azt jó lenne látni, hogy ez hosszú távon vajon egy fenntartható 
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pályán tartja-e a város költségvetését. Azért gondolom, hogy ezeket a 
döntéseket, ezeket nem szerencsés most meghozni, mert ezzel önök a 
következő képviselő-testületet is egy bizonyos kényszerpályára küldhetik. 
Ezért, hogyha cinikus szeretnék lenni, ami egyébként távol áll tőlem, akkor 
megkérdezném, hogy vajon önök attól tartanak-e, hogy elveszítik a 
választást, és azért most inkább lekötik előre ezeket a forrásokat. Én azért 
a Rajta Újváros! képviselőjelöltjeként bízom abban, hogy önökben van egy 
kis félelem attól, hogy októberben, október után Dunaújváros nem kevés 
kiválasztottak, hanem mindenki városa lesz. Ezért arra kérem önöket, 
hogy fontolják meg, hogy hogyan fognak most dönteni, és bízom abban, 
hogy sikerül még most egy olyan párbeszédet kialakítanunk, ami a város 
ügyeit és a költségvetés ügyét előre fogja vinni annak ellenére is, hogy 
most egy választási kampány zajlik. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az, hogy most egy választási 
kampány zajlik, azt ön igazolta most egyébként a legjobban ezzel a 
hozzászólásával. A szakmai részére látom, hogy Szepesi alpolgármester 
úr szót kért, majd nyilván reagál. Én csak pontosítani szeretném, hogy 
önben is úgy maradjon meg, a tizenhárom év az kilenc év. Az előtte levő 
négy évet már nagyon sokszor elmeséltem, mint az ön volt tanára, ismét 
elmondom önnek, képviselő úr. Tessék egy kicsit figyelni! Az egy nagyon 
speciális helyzet volt a városban, és abban a helyzetben egy megyei jogú 
város két dolgot tehetett volna. Vagy föloszlatja magát a közgyűlés, vagy a 
különböző politikai oldalon működő szervezetek megpróbálnak 
együttműködni, normálisan együttműködni mindenfajta pártpolitikai 
ideológiát félretéve, kifejezetten várost érintő, városfejlesztést érintő 
kérdések mentén. Az akkori Fidesz-frakció, amely ugye a civilekkel 
alkotott úgymond többséget ebben a közgyűlésben, a civileket még 
úgymond jelenleg is képviseli Gombos alpolgármester úr bizonyos 
értelemben. Volt egy másik politikai oldalról helyet foglaló regnáló 
polgármester úr, Isten nyugosztalja polgármester urat, és volt egy relatív 
többsége ennek a jelenlegi többségi oldalnak. Akinek a polgármestere 
annak nincs hivatala. A polgármesteri hivatal neve polgármesteri hivatal, 
melynek szakmai vezetője a mindenkori jegyző, de irányítója politikai 
értelemben a polgármester. Tehát nem volt hivatalunk. Volt egy 
többségünk. Volt alpolgármesterünk, ahogy Pintér Attila barátom, ha 
szabad így említeni képviselő urat, Pintér Attila alpolgármester volt, és 
nagyon korrektül, végig egyeztetve, folyamatosan a város érdekében 
együttműködve tudtuk vinni dolgokat. Tehát ez így pontos, ahogy 
egyébként jelenleg is párbeszédet tudunk folytatni az MSZP dunaújvárosi 
szervezetével, hála Istennek, mert van miről, mert a városfejlesztés 
kérdéseit nagyjából hasonlóképpen látjuk. Alpolgármester úr, 
parancsoljon! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Hát, köszönöm képviselő úr, 
hogy a kampánybeszédében megemlített. Meg is ijednék tőle, ha még 
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nem lennének választások, de csak nem vizsgálnak felül, hogy mi milyen 
viszonyban vagyunk erre az egy hónapra, hogy itt dicsérget engem. De 
komolyra fordítva a szót, azért nehogy a városlakókban, vagy akik a 
teremben vannak, az maradjon meg, amit képviselő úr elmondott, hogy 
betettük tartalékba a költségvetést, az előre nem látható bevételeket 
ugyebár beleadtuk a Dunapacknak a területet meg egyebeket. Minden 
egyes tartalék felhasználásához az önök döntése szükséges. Ne 
maradjon meg senkiben az, hogy most betettünk tartalékba, és utána 
polgármester úr vagy az én számlámra átküldenénk ezt a pénzt, azért ez 
nem így van. Ne vezessük félre se a hallgatóságot, se a városlakókat! 
Minden egyes tartalék, egy forint tartalék felhasználásához az önök 
döntése szükséges. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A napirend vitáját lezárom. Aki támogatja a rendeletmódosítást, az kérem, 
igennel… Tessék? 
 
Előbb a határozati javaslatról döntünk, igen, majd utána a rendelet 
módosításáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
510/2019. (IX.05.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 190/2019. (III.28.) 
határozata 1. mellékletének módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló 
190/2019. (III. 28) határozata 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete 
szerint módosítja. 

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

pontban szereplő változást a 2019. évi költségvetés módosításának 
előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 

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

Most a rendelet módosításáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – megalkotta a 27/2019. (IX.06.) önkormányzati 
rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Üdvözlöm tisztelettel kapitányságvezető kapitány urat. És ugyan nem az a 
napirend jött, de hivatali elfoglaltsága miatt kérte, hogy most mutathassa 
be a kollegáját, aki a körzeti megbízotti feladatot látna el, úgyhogy 
parancsoljon, kapitány úr! 
 

Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető: 
 
Köszönjük szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Meghívott Vendégek! Ismét arra, tehát ahogy halad az idő, eljutottunk 
ismét oda, hogy egy jó kollegánkat, aki már egy éve megbízottként látja el 
a körzeti megbízotti feladatokat az Újtelepen, az Óvárosban, illetőleg 
Pálhalmán, hogy ki tudjuk nevezni, mert azt lehet mondani, megérett rá, 
hogy kinevezhetővé váljon ebbe a beosztásba. És a jelenlegi 
jogszabályaink, szabályzóink alapján ehhez a közgyűlésnek a véleménye 
kell, azaz egy közgyűlési döntés, hogy a rendőrséggel történő 
együttműködése megfelelő-e, illetőleg a polgárokkal, illetőleg mindenki 
elégedettségére szolgáló kollegát tudjunk oda erre a nemes feladatra 
kinevezni, hiszen ahogy korábban is mondtam már, a körzeti megbízott 
kollegáink a rendőrség arca, vele találkozik minden nap az állampolgár, ő 
közvetíti azt, ami a rendőrség értékeit, szabályait is mutatja. Ezért 
szeretném röviden bemutatni a kollegámat, aki tíz éve tölti a hivatásos 
szolgálatot a rendőrségnél, mindvégig Dunaújvárosban szolgált. Járőrként, 
járőrvezetőként, és még mondom, egy éve körzeti megbízotti feladatokat 
lát el megbízás alapján. Én szeretném, ha kapna két percet, és 
mondhatna ő is magáról egy pár szót. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Én is természetesen. Parancsoljon! 
 

Demeter Nándor Norbert r. törzsőrmester: 
 
Be szeretnék mutatkozni, Demeter Nándor Norbert rendőrségi 
törzsőrmester vagyok. Kapitány úr is elmondta, egy éve körzeti megbízott 



19 

 

Újtelep, Táborállás, Pálhalma, Óvárosban. Én Újtelepen is nőttem fel, elég 
jó kis kapcsolatokat sikerült kiépítenem ez alatt a szolgálati időm alatt. 
Bízom benne, hogy jó párjukat ismerem is, meg láttak is. Amit tudok, azt 
körzet mindig, a szolgálataimban. Bízom benne, hogy az eddigi 
munkámmal meg vannak elégedve, amit ismernek. Bízom benne, hogy 
amiért dolgoztam, azt esetleg most megszavazzák. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm én is. Egyébként kapitány úr, engedje meg, a 
véleményemet elmondjam. Dunaújvárosban ez a körzeti megbízotti 
rendszer egy kifejezetten jól és hatékonyan működő rendszer. Úgy érzem, 
hogy bevált. Ezt igazolják a körzeti képviselők visszajelzései, és 
természetesen igazolják a lakossági visszajelzések is, vagy igazolják pont 
az Újtelepi Egyesület rendezvényeinek a visszajelzései irányomban, ahol 
folyamatos volt a kapcsolattartás. Pluszban gondolom, hogy most a 
tanévkezdés kapcsán ugye még plusz feladatok is hárulnak a körzeti 
megbízott kollegákra. Köszönöm. Önnek, vagy hát majd még a javaslatról 
döntünk egy későbbi napirend kapcsán. Úgyhogy kapitány úrnak 
megköszönöm, hogy eljött a közgyűlésre. Viszontlátásra! 
 

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

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a ’19. évi I-VI. havi pénzügyi terv teljesítéséről szóló tájékoztató 
elfogadására. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye 
nagyjából ennek is köze van azért a költségvetéshez, az első napirendi 
ponthoz nem szerettem volna hozzászólni, csupán jelezni kívánnám, 
illetve felvetésem lenne azzal kapcsolatban, hogy amikor a februári 
közgyűlésen az évi költségvetésről döntöttünk, akkor kaptunk egy olyan 
ígéretet miszerint, ha júniusig az a bizonyos másfélmilliárd forintos hitelt 
nem kapja meg a város, akkor egy teljesen új költségvetésünk lesz. 
Átnéztem ezt a mostani költségvetést, és még ez sem tartalmazza ennek 
a hitelnek a nem létét, tehát az eddigi költségvetésünkbe be volt építve a 
másfélmilliárd forintos hitel. Joggal kérdezzük azt, hogyha eddig nem 
kaptuk meg, akkor mikor fogjuk megkapni, ha egyáltalán megkapjuk. És 
hogyha nem kapjuk meg, akkor mi lesz annak a következménye? Átnézve 
ezt a napirendi pontot, azért további aggályok is vannak. Jól látható, hogy 
a működési bevételeknek eddig 13%-a érkezett be. Tehát ott tartunk, hogy 
júniusban 13%. A tavalyi évi zárszámadás is több mint hatszázmillió 
forintos hiányt mutat, és kérdeznénk azt, hogy mik az önök tervei arra 
vonatkozólag, hogyha ezek a számok nem változnak. Önök azzal riogatják 
a dunaújvárosi lakosokat, hogy abban az esetben, ha itt változás lesz 
októbertől, akkor itt teljesen el lesz lehetetlenítve a város. Holott azt látjuk, 
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hogy akkor, amikor elvileg önök szerint is ömlik a pénz, mégis üres a 
kassza. A Rajta Újváros!-nak megvan a terve arra, hogy hogyan fejezze 
be a 2019-es évet, megvan a terve arra, hogy hogyan vezesse le a 2020-
as évet költségvetésileg. Azok a számok, amik itt vannak, azt igazolják, 
hogy önöknek jelen pillanatban nincs olyan terve, ami a megfelelő 
biztosítást mutatja. Tehát szeretném még egyszer konkretizálni, önök 
csinálták ezt az anyagot, bár egész véletlenül néhol nincsenek számok, 
néhol április 30. szerepel június helyett, viszont jól látható, hogy óriási a 
hiány. Tehát szeretnék választ kapni arra, hogy mik a tervek abban az 
esetben, hogyha ez így marad. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Megkérdezem osztályvezető asszonyt, hogy kíván-e reagálni 
az elhangzottakra. Illetve alpolgármester úr. 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 

 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ezt az egy hónapot már kibírják 
október 13-ig. Amit ön mond, megint nem igaz. Nem tudom, hogy van-e a 
teremben olyan közalkalmazott, vagy óvodában, bölcsődében, vagy aki az 
önkormányzathoz tartozik, dolgozó, aki nem kapta meg időben a fizetését 
az elmúlt időszakban. Az tegye fel a kezét! Tehát ön megint valótlanokat 
állít. Ha mélyebben bele akar nézni, akkor van még egy hónapja, azt 
kibírja. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Osztályvezető asszony! Köszönöm.  
 
Aki a napirendet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
511/2019. (IX.05.) határozata 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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3.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt 
kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk, a Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban című projekttel kapcsolatos 
döntések meghozatala. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

512/2019. (IX.05.) határozata 
a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozataláról 

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

6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
Dunaújvárosban” projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok in 
house-ba átkerüljenek a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-hez. 

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

előterjesztés mellékletét képező, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt útfelújítási 
munkálatokra vonatkozó DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 
vállalkozási szerződés aláírására, nettó 154.525.090,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
196.246.864,- Ft összegben. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
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3.)  A 2. pont szerinti vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésében: bruttó 
193.707.000,- Ft a “7.a. melléklet 22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 
Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése” soron, valamint bruttó 
2.539.864,- Ft az “5.melléklet/22.4 TOP programok/dologi” soron. 

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

határozati javaslat 2.) pontjában  részletezett Vállalkozási szerződés forrásának 
biztosítását a 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  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt keretén 

belül megvalósuló „Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt 
kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szalki-sziget vonzerejének növelése című alprojekt kivitelezési feladatai, 
DVG Zrt. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

513/2019. (IX.05.) határozata 
az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül 

megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési 
feladataival kapcsolatos döntések meghozataláról 

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

“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” megvalósításához 
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szükséges kivitelezési feladatok in house-ba átkerüljenek a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-hez. 

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

előterjesztés mellékletét képező, az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” című projekt keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének 
növelése” projekt kivitelezési munkálataira vonatkozó DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására,  nettó 
459.233.000,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 583.225.910,- Ft összegben. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

 
3.) A 2. pont szerinti vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésében: nettó 
459.233.000,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 583.225.910,- Ft az 7.a /22.5.7  MVP 
Szalki-sziget beruházás soron. 

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

határozati javaslat 2.) pontjában részletezett Vállalkozási szerződés forrásának 
biztosítását a 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  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5.  Javaslat az „MVP-Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1-

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-
Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” projektekre vonatkozó 
előirányzat átcsoportosításra 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Fabó Éva uszoda fejlesztése, egészségügyi alapellátás infrastruktúra 
fejlesztés, Vidámpark, előirányzat átcsoportosítás. 
 
Aki támogatja, igennel döntsön! 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

514/2019. (IX.05.) határozata 
az „MVP- Fabó Éva uszoda fejlesztése”, a „TOP-6.6.1- Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” és az „MVP-Vidámpark, illetve a vidámparki terület 

fejlesztése” projektekre vonatkozó előirányzat átcsoportosításról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az „MVP- Fabó Éva uszoda fejlesztése” projekt 
tekintetében az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról a 7.a/22.5.4. 
előirányzatra, összesen 45.363.000 Ft értékben. 

 
KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

5163019 5.b/24.3. 7.a/22.5.4 
K62 35.719.000 Ft 

K67 9.644.000 Ft 

ÖSSZESEN 45.363.000 Ft 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen a „TOP-6.6.1- Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” projektre vonatkozóan az 5. b melléklet 24.3. 
elnevezésű előirányzatról a 7.a/22.4.11. előirányzatra, összesen 13.000.000 Ft 
értékben (a) táblázat), illetve átcsoportosítást végezzen a tárgyi projekt dologi 
és beruházásra vonatkozó költségei között, 10.821.000 Ft összegben (b) 
táblázat). 

a) 
KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

51505113 5.b/24.3. 7.a/22.4.11. 
K62 10.236.000 Ft 

K67 2.764.000 Ft 

ÖSSZESEN 13.000.000 Ft 
 
b) 

KÓD ROVATRÓL ROVATRA ÖSSZEG 

51505113 

K336 K62 7.746.000 Ft 

K342 K62 775.000 Ft 

K351 K67 2.300.000 Ft 

ÖSSZESEN 10.821.000 Ft 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
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átcsoportosítást végezzen az az „MVP-Vidámpark, illetve a vidámparki terület 
fejlesztése” projekttel kapcsolatosan az 5. melléklet/22.5./dologi elnevezésű 
előirányzatról a 7.a/22.5.8. előirányzatra, összesen 12.956.000 Ft értékben. 

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

határozati javaslat 1.), 2.) és 3.) pontjában részletezett előirányzat 
átcsoportosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

 
6.  Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, 

a BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 2. számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötött 
megbízási szerződés 2. módosítása szerepel előttünk.  
 
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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

515/2019. (IX.05.) határozata 
a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia megvalósítása keretén belül, 

a BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 2. számú módosításáról 

 

KÓDRÓL KÓDRA ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

516301 51630112 

5.mell./22.5./dologi 
kiadások- MVP 
projektek elők. 
megalap. fed. 

7.a/22.5.8. 

K62 8.949.000 Ft 

K67 
4.007.000 Ft 

ÖSSZESEN 12.956.000 Ft 
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1. Magyarország Kormánya a 265/2017. (IX.5.) Kormányrendelet 4. §-ban a 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás járulékos közbeszerzési 
szolgáltatójának, beruházás-lebonyolítójának és műszaki ellenőrének, 
kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 631/2017. (IX.28.) határozatával 

elfogadta a határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzésére a megbízási szerződést. A BMSK Zrt.-
vel a szerződés 2017.10.13-án került aláírásra. 

 
3. A BMSK Zrt. 2017. február 27.-én a szerződés módosítását kezdeményezte, 

melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 165/2018. (IV.19.) 
határozatával elfogadott. A szerződés 1. számú módosítása 2018. 06. 11.-én 
került aláírásra. 

 
4. A 3. pontban nevezett szerződés ismételt módosítása vált szükségessé, a 

közbeszerzési díjak a támogatási forrásból történő elszámolhatósága végett.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzésére szóló megbízási szerződés 2. számú 
módosítását és annak tartalmát. 

 
6.  A fent nevezett közbeszerzési díjak befizetését DMJV Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 5. melléklet/22.8 
”Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás” dologi kiadások soráról 
biztosítja, és ezáltal elszámolható a támogatási forrásból. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

5. pontban meghatározott megbízási szerződés 2. sz. módosításának 
aláírására és utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

                         - a kötelezettségvállalásért: 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. szeptember 13. 
                - a szerződés megkötésére: 2019. október 04. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

7. Javaslat Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának 
véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Fejér megye területrendezési terve egyeztetési anyagának 
véleményezése. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

516/2019. (IX.05.) határozata 
Fejér megye területrendezési terve felülvizsgálatának egyeztetési anyagáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejér Megye Területrendezési Terve 

(továbbiakban FMTrT) felülvizsgálatának egyeztetési anyagát (Lechner 
Tudásközpont 2019. július) támogatja, a terv véglegesítésénél az alábbiak 
figyelembe vételét kéri: 
a)  A FMTrT 5.3 fejezete és a 2/18. melléklete: Megyei jogú városok 
vonzáskörzete gazdaságfejlesztési övezetének kiegészítését javasolja Kisapostag 
településsel, 
b) A FMTrT 3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és jó 
termőhelyi adottságú szántok övezete című tervlapján a kiváló és jó termőhelyi 
szántóknak kijelölt területek jelentős része Magyarország Területrendezési Terve 
(továbbiakban MaTrT) 3/2 sz. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete című 
melléklete szerint Települési térségben található. A MaTrT-ben szereplő települési 
térséget és kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének figyelembe vételével 
javasolja az FM TrT elfogadása során, 
c) A FMTrT szerkezeti tervlapján jelölt logisztikai központ nem működik és a 
Délivárosi út és a Papírgyári út között nem található a rendezési terv szerinti 
különleges terület, 
d) A FMTrT szerkezeti tervlapján részben jelölik a csoportos gépkocsitárolók 
elhelyezését biztosító különleges építési övezetet. A csoportos gépkocsitárolók 
elhelyezését biztosító különleges építési övezet egységesen jelölni szükséges a 
FMTrT szerkezeti tervlapján. 
e) A FMTrT szerkezeti tervlapján kerüljön feltüntetésre az egyeztetési anyagban is 
szereplő Lepsény – Kisláng – Nagylók – Mezőfalva – Dunaújváros – Dunavecse 
térségi kerékpárút, 
f) A FMTrT 2/16. mellékleten Dunaújváros területén a Délivárosi út és a Papírgyári 
út közötti területen ne szerepeljen korlátozás napelem park elhelyezhetőségével 
kapcsolatban. 

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

alatti határozat közlésére a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 9. 

 
8. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 
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: 
 

A Gábor Áron utcában, Technikum városrész, új parkolóhelyek 
kivitelezésére kötött szerződés módosítása. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

517/2019. (IX.05.) határozata 
a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt-vel a Gábor 

Áron utcában új parkolóhelyek építése tárgyban kötött vállalkozási szerződés 
vállalkozói díjának a kivitelezés közben felmerült pótmunkák miatti bruttó 
3.589.699,- Ft-os emeléséhez. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.a mellékletének 2. 
Városüzemeltetés alcíme alatt a 2.12. „Balogh Á. u. - Táncsics M. út belső 
udvar parkolók eng. tervének felülvizsgálata” sorról történő átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
szerződés módosítását írja alá. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

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

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9.  Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Intézmények felújítási munkálatai.  
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

518/2019. (IX.05.) határozata 
Intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról 

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

fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 6.125.704,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete 
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(továbbiakban: rendelet) „5.b. Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre 
álló összeg biztosítja, a rendelet  7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 
„Fabó Éva Sportuszoda felújítása” (3.173.905,- Ft), „Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság klíma telepítése” (618.500,- Ft), „Gyepmesteri telep 
felújítása” (954.060,- Ft), „BKMH felújítása” (253.853,- Ft), „Iskolák felújítása” 
(674.467,- Ft), „Óvoda felújítása” (450.919,- Ft) elnevezésű sorra történő 
átcsoportosítás útján. 

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

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

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

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

    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
      2019. szeptember 30. 

        
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
                    
10.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Páskom utca, vízelvezető árok helyreállítása. 
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A határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

519/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok 

helyreállítási munkálataira 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utca vízelvezető árok helyreállítási 
munkálatait, bruttó 806.450,- Ft összegben. 

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

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

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Dunaújváros MJV. Páskom utca vízelvezető árok helyreállítási munkálataira 
irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat 
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
11.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, 

zártkerti szakaszán a 044-048 hrsz. terület helyreállítási munkálataira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán terület helyreállítása. 
Tehát 11. napirendi pont. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

520/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán 

a 044-048 Hrsz. terület helyreállítási munkálataira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli 

Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán, 
a 044-048 Hrsz. területének helyreállítási munkálatait, bruttó 1.587.945,- Ft 
összegben. 

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

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

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Dunaújváros MJV a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán, a 044-048 
Hrsz. területének helyreállítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, 
továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
12.  Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Építők útja, uszoda büfé vízellátás kivitelezési munkái. 
 
Tessék szavazni, tisztelt közgyűlés! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

521/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás 

kivitelezési munkáira 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén az Építők útja (Hrsz.: 325/2) ingatlan 
(uszoda büfé) vízellátásának kivitelezési munkálatait bruttó 5.322.470 Ft 
összegben. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 7/a 
melléklet 3/10 sorának Építők útja 7/a vízellátás biztosítása alcím alatt 
létrehozott új soron biztosítja. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel az Dunaújváros Megyei Jogú Város területén az Építők útja 
(Hrsz.:325/2) ingatlan vízellátásának kivitelezésére irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály 
               a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2019. szeptember 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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13. Javaslat Tóth Kálmán képviselői indítványának megtárgyalására (Újmajori 
dűlő ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványának megtárgyalása. Öné a 
szó! Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Először is 
polgármester úrnak szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy ez a 
képviselői indítvány a rendkívüli közgyűlésre bejöhetett, és nagyon szépen 
köszönöm még egyszer, ezt már többször is megtettem, mert ugye nem 
lenne kötelező tárgyalni ezt a napirendi pontot. És nagyon szépen kérem 
önöket, úgy, ahogy a Csillagdombnál is, egy tervezési feladat elindult, és 
nagyon nagy falatba vágtuk, vagy inkább úgy mondanám, hogy nagyon 
nagy feladat lesz ennek a végrehajtása. Ez is egy olyan területről szól, ami 
tulajdonképpen egy kissé fejlesztésre szorul, de egyre jobban látom a 
városban, hogy igenis egyre több olyan kidolgozott terveink vannak, amit 
végre kell hajtani, és ehhez majd kérem majd az önök segítségét. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Hozzászólás hiányában a képviselői indítványról döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Cserni Béla, 
Gombos István, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

522/2019. (IX.05.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról 

(Újmajori dűlő ivóvíz kiépítési és kiviteli terv) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Tóth Kálmán képviselő 
indítványát, mely szerint felkéri a DVG Zrt.-t, hogy a 6-os számú főút mellett található 
zártkerti terület, az Újmajori dűlő (hrsz.: 5228/I-5263) ivóvíz kiépítési és kiviteli 
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tervének elkészítésére vonatkozó árajánlatát készítse el, és az elkészült árajánlatot 
nyújtsa be a polgármesternek, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el a képviselői indítványt. 

 
14.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pont a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátásokról szóló helyi rendelet alapján az időskorúak támogatási 
időpontjának meghatározása. 
 

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), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 
igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

523/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása 

időpontjának meghatározásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az Karácsony ünnepe alkalmából 2019. december hónapban az 
időskorúak számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott 
feltételekkel egyszeri 5.000 forint pénzbeli támogatást biztosít.  
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A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2019.  (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. sorában 
(30.000.000 forint), valamint a rendelet 5/b. melléklet 23. Működési tartalékok, 
általános tartalék sorában (50.000.000 forint) rendelkezésre áll. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 
35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmeket 2020. január 2. napja és 2020. január 31. napja 
közötti időszakban lehet beadni. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendelet és jelen határozat 1. és 3. 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 
Határidő: 2020. február 15. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a tisztelt dunaújvárosi megbecsült 
nyugdíjas korú, időskorú állampolgárok, akik állandó dunaújvárosi 
lakhellyel rendelkeznek, megindult a szeptember havi nyugdíjak 
folyósításával együtt, és egy polgármesteri tájékoztató levéllel együtt az 
ötezer forintos támogatás folyósítása, hogy október elsejéig, az idősek 
világnapjáig valamennyi dunaújvárosi nyugdíjas megkaphassa. 
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15.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) 
határozata módosítására – DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt, a DKKA Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontunk a kézilabda akadémia gazdálkodásának 
vizsgálatával kapcsolatos májusi határozat módosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

524/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2019. (V.30.) határozata 

módosításáról - DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
gazdálkodásának vizsgálata 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 324/2019. (V.30.) határozata 2. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DKKA-Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetőjét, hogy 2019. október 21-ig 
vizsgáltassa át megfelelő szakemberek bevonásával a gazdasági társaság 
korábbi és jelenlegi gazdálkodását, majd a vizsgálat eredményét küldje meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére és a vizsgálat eredményének 
előterjesztésére a közgyűlés soron következő rendes ülésére.” 

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

 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti 

megbízott kinevezésének véleményezésére 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor most jön az óvárosi körzeti megbízott kinevezésének 
véleményezése. A törvény szerint van véleményezési jogköre a 
közgyűlésnek. Tehát Demeter Nándor Norbert rendőr törzsőrmester úr 
bemutatkozását hallották. 
 
Aki támogatja a kinevezését, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

525/2019. (IX.05.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti megbízott 

kinevezésének véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője kezdeményezésére megtárgyalta az új körzeti 
megbízottnak jelölt Demeter Nándor Norbert r. törzsőrmester kinevezésére 
vonatkozó javaslatot és tudomásul veszi a 2019. szeptember 1-től történő 
körzeti megbízotti kinevezését.  

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

határozatot a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének küldje meg.  
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester  
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető        
 Határidő: 2019. szeptember 12. 

 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú 

felnőtt háziorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda 
támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat 
kiegészítésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Surányi Hilda orvos 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Dr. Surányi Hilda háziorvos támogatás iránti kérelméről már júniusi, 
rendes közgyűlésünkön döntöttünk. Ennek a határozatnak a kiegészítése 
szerepel előttünk.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

526/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme 
elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) határozat kiegészítésére 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 8. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátására dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 
404/2019. (VI.20.) határozatát a következőkkel módosítja és egészíti ki: 

 
A fent megjelölt határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 3. 
pont  számozása 4. pontra változik az alábbi módosítással:  

 
 „3.  Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Surányi 

Hilda részére az első hat hónapra eső összesen 600.000,- Ft támogatás 
egy összegben kerüljön kifizetésre, a feladatellátási szerződés aláírását 
követő 30 napon belül, továbbá hozzájárul a támogatási szerződésben a 
támogatás folyósításáról szóló 4.1. pontja a jelen határozati pontban 
foglaltak szerinti kiegészítéséhez és módosításához.  

       
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Surányi Hildával a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                   a humán szolgáltatási osztályvezető 
                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására:  

                      a szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek   
                      benyújtása után haladéktalanul 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
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Határidő: 2019. szeptember 30. 
 
5. A 3. pont szerinti egyösszegű folyósítás miatt a különbözetként jelentkező 

300.000,- Ft összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi 
kiadások sorról az Egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 
               - a határozat végrehajtásáért:  
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. október 31. ” 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó 
állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 
 elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 
szóló, két évvel ezelőtti, júniusi határozatunk módosítása. Üdvözlöm Oláh 
urat az alapítvány megbízásából! 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

527/2019. (IX.05.) határozata 

a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az állásfoglalás kialakítására a 

hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló – a 258/2018. (V.17.) 
határozattal módosított – 439/2017. (VI.15.) határozata 4. pontjában a „2019. 
december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 2020. december 31-ig„ szövegre 
módosítja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg 
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2020. 
december 31-ig. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója részére küldje 
meg. 

 

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

Határidő: 2019. szeptember 20. 
 

19.  Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Siklói út földhivatali bejegyzésének elrendelése. Hát, ez nekem nagyon 
tetszett, mint Barátság városrészi gyermeknek, mert ott nőttem föl, és ott 
szánkóztunk. Hát, akkor is Siklói útnak hívták, csak ugye ez még nem volt 
bejegyezve az elnevezés. Hát, én nem, mi Barátság városrésziek nem 
szeretnénk, ha ezt másképp hívnák, mert ezt mindig is úgy hívták, hogy 
Sikló. Egész pontosan Sikló. Megyünk a Siklóra szánkózni.  
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

528/2019. (IX.05.) határozata 
a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendeléséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
377-es helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú út általánosan használt 
elnevezésének a „Siklói út”-nak földhivatali bejegyeztetéséről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 26. 

 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervének 5. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési terv módosítása. 
 
Tessenek szívesek véleményt formálni gépi szavazás formájában! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

529/2019. (IX.05.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési tervének 5. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 5. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 5. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közbeszerzési referens 
Határidő: - a közzétételre 2019. szeptember 20. 

                        - a közzététel időtartama a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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21. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Új kezelőegységek beszerzése, közbeszerzési eljárás ismertetése. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

530/2019. (IX.05.) határozata 
„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 353/2019. (V.30.) határozatával 
támogatta „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az OM Dent Orvosi Műszer Szerviz 
Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 
Székesfehérvár Széchenyi Út 6-8. tetőtér 11.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének 
alkalmazására való tekintettel a bírálati cselekmények nem kerültek elvégzésre 
a FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1223 
Budapest Erzsébet királyné Út 2-8.) ajánlattevő, a Medi-Cont Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (9024 Győr Hold Utca 12.) ajánlattevő, a Szamos Mediko Kft. 
(1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt. 2.) ajánlattevő, és az Ultragel Hungary 
2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 
Budapest Bécsi Út 4.) ajánlattevő esetében. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

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

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az OM Dent 
Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Székhely: 8000 Székesfehérvár Széchenyi Út 6-8. tetőtér 11.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 12.708.157,- Ft+ÁFA. 

 
6.)  Az 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 353/2019. (V.30.) határozata alapján Dunaújváros 
MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15.) 
rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok/3. dologi kiadások során 
4.593.333,- Ft +ÁFA, valamint a 7.a melléklet 11.1 sor Egészségügyi 
feladatokkal kapcsolatos beruházás során 9.186.667,- Ft +ÁFA, mindösszesen 
13.780.000,- Ft +ÁFA összegben  biztosított.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közbeszerzési referensek 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására 2019. szeptember 30. 

   
22. Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Térfigyelő kamerarendszer, közbeszerzés. Hát igen. Hát, kérem 
tisztelettel, döbbenet volt ugye az a júniusi eset, amikor egy péntekről 
szombatra virradó éjszaka felgyújtották a Derkovits utcában azt a szelektív 
szigetet, amit egyébként pont előtte két nappal néztem meg a 
városrészben sétálgatva. Hát, amikor még ott állt a sziget, két nappal 
előtte, akkor is döbbenetes volt. Egy adott vendéglátóhely ilyen tízliteres 
paradicsomkonzerves dobozai voltak odapakolva, amiből egyértelmű volt, 
hogy nem lakossági szemétről van szó, hanem egy közeli 
vendéglátóhelynek a …, igen, hát ugye ez a kiindulópont. A másik a 
felgyújtása sajnos. A harmadik, hogy mi is indokolja ugye a térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztését, hát többek között az, hogy … Ez egy tegnapi 
újtelepi lakossági fórumon is elhangzott kérésként, hát az, hogy 
megfigyelhetőek legyenek ezek az esetek. A parlamentben legközelebb 
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ülésező októberi parlament, úgy akartam mondani, hogy az októberben 
legközelebb ülésező parlament egyik törvénytervezete szerint 
bűncselekménynek minősül egyébként, minősül majd, ha a parlament úgy 
dönt a Btk. módosítása alapján a szelektív szigetek szándékos rongálása. 
Tessék, képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az, hogy 
térfigyelő kamerák legyenek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül, az 
nekem is az egyik szívügyem, hiszen erre képviselői indítványt is adtam 
be, amit, ha jól emlékszem, akkor egyhangúlag fogadtunk el. Úgyhogy én 
nagyon örülök, hogy megvalósul ez a fejlesztés. Egyetlenegy kérdésem 
van, ami kicsit technikai jellegű, de szerintem fontos, hogy a térfigyelő 
kamerák bővítésével egy időben az azt figyelő személyzetnél is történik-e 
bővítés, tehát, hogy nem lesznek őrizetlenül és figyelés nélkül ezek a 
kamerák, bízom benne.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem feltétlenül a létszám bővítésével függ össze, ugye, mert a megbízási 
szerződéseket a tisztelt rendőr hölgyekkel és urakkal jómagam írom alá a 
személyügyi osztály előkészítése alapján. Folyamatosan biztosított a 
személyi állomány. Ahol indokolt, mert valaki elköltözik, abbahagyja, más 
munkakörbe kerül kapitányságon belül, abban az esetben módosul, de 
természetesen minden egyes kamerának 0-24 órás megfigyelése a 
kapitányság alagsorában lévő, ajánlom, hogy nézze meg, érdemes 
egyébként ezt a modern technikát megtekinteni, biztosított. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

531/2019. (IX.05.) határozata 
„Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 413/2019. (VI.20.) határozatával 
támogatta a „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata 
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megfelelő, tekintettel arra, hogy ajánlatuk megfelel az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, valamint a hatályos 
jogszabályokban foglalt előírásoknak: 

- ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 
Budapest, Teve utca 51. B. ép.) 

- T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft. (6721 Szeged, 
Szilágyi u. 8.) 

- ORION 21 Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. (1161 Budapest, Rákosi 
út 22.) 

- OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 
14.1.lház.2.em.8.) 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy az OCTOPUS Invest Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 
14.1.lház.2.em.8.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben 
nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó 
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

 5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az OCTOPUS 
Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 1091 Budapest 
Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a 
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege 
nettó 7.447.000,- Ft. 

 

 6.  A 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 413/2019. (VI.20.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
7/a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok – Térfigyelő rendszer bővítése” során 
nettó 9.000.000,- Ft, összegben rendelkezésre áll. 

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

                                       a közbeszerzési referensek 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a szerződés aláírására 2019. szeptember 30. 
   

23. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs 
elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 



47 

 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontunkat levettük, az azt következő rágcsálóirtás, 
közbeszerzés elindítása. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2019. (IX.05.) határozata 
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közterületein 

rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza 
el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen 
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Tritoxin Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Ady E. u. 1. 
e-mail: tritoxinoffice@freemail.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_34348312 

 
b) Név: Roxin Group Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.  
e-mail: office@roxin.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_98905641 
 

c) Név: Bio-M Bt. 
Székhely: 2457 Adony, József A. u. 7 
e-mail: biombt45@freemail.hu  
EKR azonosító: EKRSZ_69322017 

 
2. Dunaújváros MJV Közgyűlése elhatározza, hogy 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalás 2020.-2022. évben megvalósuló szolgáltatás megrendelés 
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fedezetét, melynek becsült értéke 56.000.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 
71.120.000,- Ft Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.-2022. 
évi költségvetésének tervezésekor az 5. melléklet 4. sor Környezet-
egészségügy feladatsor 3. dologi kiadások során figyelembe veszi, és jelen 
határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges fedezetet biztosítja. 

 
3. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020.-2022. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

                  a jegyző 
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: a 2020.-2022. évi költségvetések tervezésének időpontja  
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. szeptember 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia 

ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Közvilágítási berendezések villamos energia ellátása, közbeszerzési 
eljárás megindítása. 
 
A határozathozatalra kerül sor! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

533/2019. (IX.05.) határozata 
„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közvilágítási 
berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három 
gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére mindkét rész vonatkozásában 
a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 

   Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 
  e-mail: info@mvmp.hu 
  EKR azonosító: EKRSZ_24156576 

 
b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. 
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com 
EKR azonosító: EKRSZ_50219744 

 
c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu 
EKR azonosító: EKRSZ_23521016 

 
2.   Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020.-2021. évi 
költségvetésében 27.000.000,- Ft + Áfa összegben biztosítani fogja.   

 
3.   Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020.-2021. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

          a jegyző 
    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban megjelölt gazdasági szereplők részére az ajánlattételi felhívások 
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. szeptember 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Közben üdvözlöm a Gárdonyi Géza Általános Iskola újonnan kinevezett 
intézményvezetőjét, Szóládi Zoltán urat, akit az Emberi Erőforrások 
Minisztere öt évre nevezett ki Bódis József köznevelési államtitkár úr 
javaslatára. Sikeres és eredményes munkát kívánok a város egyik 
legkisebb, de egyébként szívemhez oly közel álló intézményében! Mert a 
Gárdonyi iskola maga családias, zöld, és Szabó képviselő úrnak mondom, 
kifejezetten zöld pedagógiai programot visznek. Táncpedagógiai 
programjával a város egy sajátos intézménye. Nagyon komoly szerepet 
vállalva egyébként a város Villejuiffel, francia testvérvárosunkkal tartott 
kapcsolatában. Úgyhogy sikeres munkát kívánok önnek és a tantestület 
valamennyi tagjának! Az ön mellett ülő hölgy igazgatóhelyettese? Kedves 
Csillát üdvözlöm tisztelettel. Németh Csilla tanárnő, évfolyamtársam volt a 
Münnich Ferenc Gimnáziumban. És gratulálok ahhoz, ja, és Egerben 
végeztünk mind a ketten történelem szakon. Gratulálok a vezetői 
megbízatáshoz! Csak gondoltam ebből a helyzetből, hogy 
intézményvezető-helyettesről van szó. 

 
25. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási 

területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a 
helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos 
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pont, vállalkozási keretszerződés Dunaújvárosban, 
takarítás, övárkok, buszjáratok megállóiban szemétszedés, közbeszerzési 
eljárás. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2019. (IX.05.) határozata 
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, 
az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2.   Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2021. évi 
költségvetésében betervezésre kerül 172.000.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen 
bruttó 218.440.000,- Ft összegben. Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése 
jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja.   

 
3.   Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020-2021. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

          a jegyző 
    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja 

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

1.) pontban foglalt eljárás hirdetményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
való megjelenéséről valamint az eljárás Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben való megindításáról gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. szeptember 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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26. Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében eljárás megindítása. Barta képviselő úr elmondja 
mindjárt, hogy legyen fény Dunaújvárosban. Úgyhogy parancsoljon, 
képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Lesz fény 
Dunaújvárosban. A Szabó képviselő úr az első napirendnél azt vetette föl, 
hogy a komolyabb döntéseket már meg kéne hagyni az új testületnek, 
legyen az bármilyen testület. Azt gondolom, hogy ez a téma is, illetve ez a 
napirend is pontosan ahhoz tartozik, hiszen itt most megint öt évre kötünk 
majd vélhetően egy olyan szerződést, ami 250 millió forintjába kerül majd 
a városnak. A polgármesteri felvetésre pedig ugye itt kapjuk azt, hogy itt 
az ellenzéki képviselők, illetve a politikai dolgot szeretnénk ebből csinálni, 
a temetőből. Egy dolgot szeretnék itt polgármester úrnak emlékeztetni, 
nem ellenzéki képviselő volt az, aki nemrégiben a temető üzemeltetését 
kritizálta itt közgyűlésen, mocsokról, szemétről és hasonló dolgokról 
beszélve. Én azt gondolom, hogy ránk lehet itt ezt mondani, meg ránk 
lehet húzni itt a lepedőt ezzel kapcsolatosan, de a temető üzemeltetésével 
nem most kezdődtek a gondok, és nem mi csinálunk belőle politikai oldalt, 
nem mi csinálunk belőle politikai hírt. Négyszer is elmondom, Iván 
képviselő úr, tehát nem mi csinálunk belőle politikai hírt. Úgyhogy én arra 
kérnék mindenkit, hogy az öt évet módosítsuk, és legyen belőle egy év, 
tehát lenne egy módosító javaslatom, és várom akkor erről a szavazást. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Azért hozzátenném, mert nagyon fölidegesített azzal, amit mondott. Tehát, 
képviselő úr, tisztázzunk valamit. Egy, önök csináltak ebből politikai 
kérdést, és így 38 nappal az önkormányzati választások előtt, ha önök 
megindítanak egy negatív kampányt, abban nem lesz köszönet. Jó? 
Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Abban egyetértek a Barta képviselő úrral, hogy 
igenis Dunaújváros lakosainak nagyon fontos a temető, hogy az 
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elhunytakat meghitt környezetben, tisztán tudják búcsúztatni, vagy a 
fájdalmukat enyhíteni. De nagyon kérem, megint ne ferdítsenek! Most ki 
lesz írva egy pályázat, ha október 13-án nyernek, azt csinálnak, amit 
akarnak. És a pályázat hirdetésénél is remélem, a lista első két helyezettje 
itt lesz, a többiek nem nagyon, de az első két helyezettje itt lesz. Jó? 
Tehát arra kérem megint önöket, ne ferdítsenek, ez egy pályázat kiírás, és 
közösen fogunk róla dönteni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Elfogadtam Szepesi úr válaszát. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy 
békés és türelmes ember vagyok, de most egy picit szeretnék 
polgármester úrral, hát úgy beszélni, mint férfi a férfival, hiszen 
mostanában így a facebookon ugye férfiasságában szokta az embereket, 
hát nem is tudom, kioktatni, úgyhogy én nagyon szeretném kérni önt, 
polgármester úr, arra, hogy ilyen fenyegetéssel, mint hogy megnézhetjük 
magunkat, és nem tudom, mit mondott az előbb, hogy abban nem lesz 
köszönet, nem tudom, hogy fogalmazott pontosan. Én azt szeretném 
kérni, hogy … 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Így. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
…, hogy polgármester úr ebben a kérdésben egy kicsit azért nézzen 
magába, hiszen az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy nem a Rajta 
Újváros! Egyesület volt az, aki a negatív kampányban élen járt, nem mi 
voltunk azok, akik, vagy nem én voltam pl. az, aki bárkiről bármilyen ilyen 
lejárató módon beszélt volna. Ellenben nekem el kellett tűrnöm azt, hogy 
az ön által nem tudom, ellenőrzött, felügyelt, önkormányzati lapban a 
családomról hazugságokat írnak. Gondolom, hogy ez ön szerint, hát teljes 
mértékig rendben van, hiszen semmilyen következménye nem lett ennek a 
cikknek. De hát én azt szeretném kérni, polgármester úr, hogy a 
fenyegetőzés helyett vállalja a tisztességes, korrekt politikai versenyt ön is. 
Úgy kérem önt, mint a helyi Fidesz elnökét, és hát abban versenyezzünk, 
hogy ki tud jobbat teremteni a dunaújvárosi polgároknak, és ne abban, 



54 

 

hogy ki tud a másikra rosszabbat mondani. Úgyhogy én arra kérem önt, 
polgármester úr, hogy fejezze be a fenyegetőzést, fejezze be az álhírek és 
a lejáratások gyártását, és vállaljon tisztességes politikai versenyt. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Gombos alpolgármester úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
gondolkodtam azon, hogy gombot nyomjak-e, hisz Szabó Zsolt arra 
késztetett, hogy igen. Legyen fény Dunaújvárosban. Már mindenki ismeri. 
Szégyenteljes az, amit csinálnak. És ön hívja fel a figyelmünket a 
korrektségre, a józanságra? Ön papol nekünk arról, hogy mi a becsület? 
Nézzék meg a tegnap, tegnapelőtti „Legyen fény Dunaújvárosban!” című 
történetet. Sajnálatos módon az én családomat is, engem is kikezdtek 
mocskos módon. Barta képviselő úrnak megmutattam a 
bizonyítványaimat, tehát tájékoztatom önöket, hogy van érettségim, 
tájékoztatom önöket, hogy soha nem voltam munkásőr, tájékoztatom 
önöket arról, hogy nekünk is, mint ahogy egyébként önöknek is, van 
családunk, vannak gyermekeink, és vannak unokáink, akik iskolába 
járnak. A felnőtté válás küszöbén vannak. Én azt hiszem, hogy ennek a 
fajta, morálisan is döbbenetes kampánynak vége kell, hogy legyen. 
Nagyon várom október 16-át, nagyon várom október 13-át, különös 
tekintettel arra, hogy valóban olyan állításokkal, olyan fogalmazványokkal 
állnak elő, amelyek nem fedik a valóságot. Ebből a csapatból már 
sokunkat kikezdtek hamis állításokkal, hamis információkkal. Én magam is 
gondolkodtam azon, hogy feljelentést teszek. A barátaim lebeszéltek erről, 
pedig megtehettem volna. De kétségük ne legyen, közülünk van olyan, aki 
megtette, mert átléptek egy határt. Hogy ki a szerkesztőjük, ki az, aki 
ezeket az ocsmányságokat írja, azt nem tudom. Ugyanis álnevek mögé, 
anonimként, arc nélkül teszik azt, amit tesznek. Erre született egy 
alkotásom. Ennek az a címe, hogy arctalan gyökér. Az arctalan gyökér azt 
takarja, hogy egy sima szőlőtőke kapott egy acélgolyót, ami egészen 
addig, míg az illető bele nem néz, arctalan. Gyerekkorom jutott eszembe 
az elvarázsolt kastéllyal. A homorú és domború tükör. Ugye ismerik? Az 
egyik elvékonyodunk, a másikban pedig nagy fejünk lesz. Hát, 
tulajdonképpen ez a kisplasztika, ez a szobor azt szimbolizálja, hogy 
arctalanul, név nélkül tetszenek mocskolódni olyan családokat, olyan 
embereket, nézze, olvassa el a fény Dunaújvárosban című történetet. 
Olvassa el! De ön szerintem kitűnően tisztában van vele, hogy ott mi 
jelenik meg, vagy mik jelennek meg. És az, hogy egymás között írogatják? 
Egymásnak továbbadják a különböző internetes portálokon? Ez az igazi 
kampány az önök számára? Ez az, amivel élnek, élni akarnak? Így 
akarnak várost vezetni? Nézzék meg az önök összetételét! Nézzék meg! 
Felháborító. Olyan emberek állnak maguk mögött, akik korábban valamely 
politikai párt tagjai voltak. Akár az MDF-ben. Egyébként, akár az MDF-ben 
parlamenti képviselőként, LMP-s színekben.  
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Van volt Fidesz tagunk is az induló jelöltek között. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Aztán nézzék meg! Tényleg komolyan gondolja valaki, hogy a jelenlegi 
baracsi önkormányzatban képviselőként, DK színekben ott lévő ember ma 
Dunaújvárosban akar szerepet vállalni. Szándékosan nem mondok nevet. 
Nem esek bele abba a hibába. De mondjam azt, hogy van mezőfalvi 
barátunk is, aki nemrég óta van bejelentve a Bocskai utcai nagymama 
lakásába. De mondhatok olyat is, hogy nem is olyan régen még az illető 
egy párt színeiben politizált, majd hátba szúrta saját pártját. Mondhatok 
olyat is, aki korábban itt ült e teremben, és olyan döntéseket hozott, 
amellyel csak romboltak, nem építettek, romboltak. Tetszik tudni, 
képviselő úr, a mosoly, az egy nagyon jó dolog. Állítólag fiatalít. Ezért is 
vagyok én is ilyen fiatalos. A korom ellenére, és persze nem magamról 
akarok beszélni, és nem dicsekedni szeretnék, de ha ön arra kért minket, 
hogy férfi a férfi ellen, vagy nő a nő ellen, vagy férfi a nő ellen, nő ellen 
küzdjön meg becsülettel, tudja, én nem önökkel kampányolok, nem a 
képviselőjelölttel kampányolok, hanem a munkámmal, a munkámmal, az 
elvégzett munkámmal, és minden képviselő-társam ezt teszi. Önök még 
nem írták le, hogy nem írták le, hogy egy-egy adott körzetben mit tettek. 
Mi az, ami az önök nevéhez fűződik? Mi sok mindent tettünk. Mondhatni 
nagyon sokat. És a fejlesztéseket politikai okból rákenni arra, hogy persze, 
most azért fejlesztünk, mert választások vannak. Tisztelt Képviselő-
társaim! Négy éve, illetve öt éve, bocsánat, vagyunk így együtt, önök 
ugyanazt látják, amit mi, ugyanazt érzékelik vizuálisan, amit mi. Önök 
tudják, hogy ez a város ilyen fejlődésen még soha nem ment keresztül, és 
azt is tudják, hogy ez a kormány támogatása nélkül nem menne. Nem 
akartam szólni, de kénytelen voltam, mert a mai napot önök arra 
használták fel, hogy politizáljanak, hogy kampányoljanak, hisz többször 
elhangzott az önök egyesületének a neve. Mondják meg kérem, hogyan 
lehet egy civil egyesületben politizálni úgy és akkor, amikor itt ülnek 
közöttünk képviselőként. És amikor halljuk, hogy önök függetlenként 
aposztrofálják magukat, döbbenetes, döbbenetes. Önök nem függetlenek, 
uraim, önök jelenleg is pártszínekben ülnek itt, amit a választók előtt 
eltagadnak, hallgatnak. Magyarul becsapják a választókat. Igen. Miért nem 
írják oda szóróanyagaikra, hogy x PM-es, y, nem osztottam lapot, 
bocsásson meg! Ugye érti? Tehát szeretném, hogyha tisztességes 
eszközökkel kampányolnának. És ön az, aki minket kér arra, hogy mi 
kampányoljunk tisztességesen. Tudja, hogy kampányolunk? Elárulom 
önnek. Munkával, munkával, munkával, mert fejlődik a város. Tehát ezt 
kérem öntől, ezt kérem a választópolgároktól, hogy döntsék el ők, hogy e 
tekintetben ki az, aki megérdemli, hogy a munkát folytassa, folytathassa. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Szabó képviselő úr! Legalább annyit tegyen meg, hogy az idősebb és 
bölcsebb ember jogán nem kiabál bele az alpolgármester úr 
hozzászólásába! Mert nem illik, és ezt ön is tudja. Barta képviselő úré a 
szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Humán Alpolgármester Úr! Ön különböző facebook oldalakról is szólt, 
hogy milyen lejárató kampányok mennek önök ellen. Miközben beszélt, én 
csináltam valamit, megnyitottam a facebookot, és előkerestem egy 
bizonyos „Mi Barátság városrészünk” oldalt. Gondolom, ismerős önnek, 
hogy ki kezeli azt. Tehát önnek fogalma sincs arról, hogy a „Mi Barátság 
városrészünk” oldalt, ahol az ön kampányával, az ön politikai ellenfelének 
a lejáratásával van tele, ki kezeli. Ezt most ön ezt állítja nekem. Jó. Egy 
pár oldalt, egy pár … Rendben. Pintér Tamás lent járt egy augusztus 20-ai 
rendezvényen. Az elektromos cigijét rakta a hátsó zsebében, és az ön 
oldalán is, hát most nem fogom kimondani azt a szót, de fenékvakarásról 
van szó. Az ön oldalán is megjelenik a homoszexualitásos szidalmazás, 
az alkoholizmusra való szidalmazás. Legalja söpredék, az ön facebook 
oldaláról olvasom ezeket, tisztelt humán alpolgármester úr. És hogyha azt 
mondja, hogy ez mindez névtelenül megy nálunk, itt sincsenek nevek, itt is 
a „Mi Barátság városrészünk” oldalon jelenik meg. És még egyszer 
mondom, csak azt olvastam, ami ezen az oldalon megtalálható. Augusztus 
11-ei bejegyzések is vannak hasonló tartalommal, amit ön említett itt az 
előbb két-három napra visszamenőleg. Tehát meg lehet mindazt nézni, 
hogy honnan indultunk, és hogy indultunk, és ettől függetlenül egy dolgot 
én megígérek önnek, mint ahogy megígértem politikai ellenfelemnek is, 
Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonynak, amennyiben bármilyen 
felvetés, bármi érkezik, az Barta Endre néven fog történni. Nem Legyen 
fény oldalon, nem Gipsz Jakab, az Barta Endre oldalon, és ez 
mindegyikük irányában így van. Én a leginkább elhatárolódok attól, hogy 
Kis Antalok, hogy nem tudom én kicsodák, ezek a nevek befolyásolják a 
választást itt Dunaújvárosban is. Tehát alpolgármester úr, visszatérve erre 
a gondolatra, nagyon szépen kérem, hogy csak akkor várjon el a másik 
oldaltól bármit is, amennyiben az önnél nem jelentkezik. Mert még egyszer 
mondom, egy, az önt leginkább támogató facebook oldalon a legnagyobb 
mocsokságok jelennek meg a politikai ellenfeleiről. Köszönöm a szót.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Mivel sejtem, hogy Pintér Attila képviselő úr miért kért 
ügyrendi javaslatot, már látatlanban egyetértek vele, én megkérem önöket, 
hogy a napirendet zárjuk le. Megkérem Szabó képviselő urat és Gombos 
alpolgármester urat, hogy mind a ketten vonják vissza a hozzászólási 
szándékukat! Köszönöm. És Tóth Kálmáné a szó, mert ő fenntartotta az 
ügyrendi gombnyomását! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt képviselő-társaim! Azt gondolom, hogy 
ez a közgyűlés arról volt híres, hogy a városért dolgozunk, és mindenki 
esküt tett erre. Én nagyon kérem önöket, október 13. választás lesz. 
Mindenki nyugodjon meg, végezze a maga munkáját, és térjünk vissza a 
napirendi ponthoz. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A határozati javaslatról viszont még nem döntöttünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
535/2019. (IX.05.) határozata 

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 

közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindításáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi köztemető 

üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. 
§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, 
jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2.   Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2025. évi 
költségvetésében betervezésre kerül 40.000.000,- Ft + ÁFA/ év, azaz a 
szerződés teljes időszakát tekintve 200.000.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen 
bruttó 254.000.000,- Ft összegben. Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése 
jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja.   

 
3.  Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 

kötelezettségvállalást a 2020-2025. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő: a 2020.-2025. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
1.) pontban foglalt eljárás hirdetményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
való megjelenéséről valamint az eljárás Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben való megindításáról gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési referensek 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. szeptember 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27.  Javaslat bírósági ülnök soron kívül megválasztására 

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

A következő, javaslat bírósági ülnök soron kívül megválasztására. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

536/2019. (IX.05.) határozata 
a Székesfehérvári Törvényszéken fiatalkorúak büntető ügyében eljáró 

ülnök megválasztásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszéken 
fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnöknek Schmidt Tünde Erika 2400 
Dunaújváros, Kölcsey u. 3. szám alatti lakost megválasztja. 

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

jelen határozat és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat 
megküldésével együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság elnökét, 
majd a megválasztott ülnök részére a megbízólevelet adja át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
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28.  Javaslat képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat képviselői megbízatatás megszűnésének megállapítására. Hát, 
ez sajnos, én magam e helyről is jobbulást kívánok a nem könnyű 
helyzetben lévő képviselő úrnak. De sajnos a törvényi előírás ilyen, amely 
erre kötelez bennünket, illetve ennek a megállapítására. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
537/2019. (IX.05.) határozata 

képviselői megbízatás megszűnésének megállapításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Besztercei 
Zsolt képviselő képviselői megbízatása 2019. július 12. napján a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján megszűnt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a képviselői megbízatás 

megszűnésének időpontjától Besztercei Zsolt képviselő részére megfizetett 
tiszteletdíj visszafizetésétől méltányosságból eltekint. 

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

jelen határozatot Besztercei Zsolt képviselőnek, a Helyi Választási 
Bizottságnak, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatalnak küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2019. szeptember 20. 
 
29. Javaslat az „MVP-Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre 

vonatkozó előirányzat átcsoportosításra 
        Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A harmincadikként felvett napirend következik. 
 
Hozzászólás hiányában a határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

538/2019. (IX.05.) határozata 
az „MVP- Szalki-sziget rekreációs célú” fejlesztése projektre vonatkozó 

előirányzat átcsoportosításról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 
évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról 
összesen 397.384.000 Ft értékben a 7.a/22.5.7. előirányzatra a következők 
szerint: 

 
KÓD ELŐIRÁNYZATRÓL ELŐIRÁNYZATRA ROVATRA ÖSSZEG 

5163018 5.b/24.3. 7.a/22.5.7. 
K62 312.901.000 Ft 

K67 84.483.000 Ft 

ÖSSZESEN 397.384.000 Ft 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

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

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

 
30.  Javaslat a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: 
Volánbusz Zrt.  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a KNYKK Zrt.-vel kapcsolatos napirendet vettük még föl. 
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Tessenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

539/2019. (IX.05.) határozata 
a KNYKK Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 

létrejött jogutódlás miatti szerződésmódosításra – jogutód: Volánbusz Zrt. 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte annak tényét, hogy 

2019. október 01-én beolvad a Volánbusz Zrt.-be, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy a jogutódlás tényét rögzítő, a 2004. december 31. napján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti 
helyi közforgalmú autóbusz hálózat működtetésére tárgyában megkötött 
közszolgáltatási szerződés módosítását és a 2012. december 19-én megkötött 
fizetési Megállapodás módosítását írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2019. október 01-én 

hatályba lépő, Volánbusz Zrt. egységes szerkezetű Üzletszabályzatát, egyben 
felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   
                - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 

                          érkezésétől számított 8 nap 
               - a szerződésmódosítások aláírására: 2019. október 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a zárt ülésen csak a meghívott 
vendégeink vehetnek részt. 5 perc szünetet rendelek el. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 


