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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 

19-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. Izsák Máté                  képviselő 
8. Lőrinczi Konrád         képviselő 
9. Nagy Zoltánné  képviselő 
10. Szabó Zsolt képviselő 
11. Sztankovics László   képviselő 
12. Tóth Kálmán képviselő 

 
 
Igazoltan távol: 

1. Lassingleitner Fruzsina képviselő  
2. Pintér Attila  képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Fetth Dóra  pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Lévay Katalin szociális-igazgatási ügyintéző 
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Németh Tünde sajtószóvivő 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
(5. napirend)  Neszmélyi Loránd DVCSH Kft. ügyvezetője 
    
    

Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt 
ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 14 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének szeptember 19-ei rendkívüli ülését megnyitom. 
Miután szeptember 5-én, csütörtökön jól elköszöntünk meg 
megköszöntük, ezek után akkor ismét elmondom, hogy akkor feltehetőleg 
ez a ciklus utolsó közgyűlése. Bár látom, Tóth Kálmán képviselő úr 
bizakodó, hogy lesz még, így 24 nappal a választások előtt. A rendkívüli 
közgyűlés csak azokat a napirendeket tárgyalhatja, amelyeket a 
bizottságok megtárgyaltak, illetve indítványozom plusz egy napirendi pont 
felvételét a szolgáltatási keretszerződés módosításával kapcsolatban, ha 
és amennyiben a bizottságok tárgyalták. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi, ügyrendi 
bizottság tárgyalta az anyagot, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Hingyi László frakcióvezető úr! 
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ki a pénzügyi bizottság elnökhelyettese? Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. A bizottság tárgyalta a napirendi pontokat, és támogatta 
őket. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván bizottsági elnök úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A városüzemeltetési 
bizottság tárgyalta, és egyhangúlag elfogadta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Lassingleitner Fruzsina képviselő asszony és Pintér Attila 
képviselő úr igazoltan vannak távol az ülésről. 
 
No, aki elfogadja a plusz egy napirend felvételét 6. napirendi pontként, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 
2019. április-december hónap - megkötésére” című előterjesztést a rendkívüli nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Lassingleitner Fruzsina, Pintér Attila) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

544/2019. (IX.19.) határozata 
„Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2019. április-

december hónap - megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 19-ei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 
2019. április-december hónap - megkötésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 6. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a nyílt ülés egységes tárgysorozatáról szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
545/2019. (IX.19.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. szeptember 19-ei rendkívüli 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2019. (VIII.08.) 

határozat módosítására a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című projekt vonatkozásában 

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

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 
pályázat előirányzat módosítása  

 
3.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 és 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok együttes hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme) 
 

4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására és a 
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére 

 
5. Javaslat a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra tagi 

kölcsön nyújtásával 
              
6.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2019. április-december hónap – 
megkötésére 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek, meghívott vendégünknek, 
Neszmélyi igazgató úrnak tanácskozási jogot biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
546/2019. (IX.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. szeptember 19-ei rendkívüli 
nyílt ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
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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 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lassingleitner Fruzsina, Pintér 
Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

547/2019. (IX.19.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2019. (VIII.08.) 

határozat módosítására a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése című projekt vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

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

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 
pályázat előirányzat módosítása  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
3.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 és 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok együttes hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



6 

 

4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására és a 
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére 

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

                     a pénzügyi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra tagi 

kölcsön nyújtásával 
       Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                     a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
6.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum 

fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezéssel kapcsolatos 
feladatok DVG Zrt. részére történő átadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2019. (VIII.08.) 

határozat módosítására a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése című projekt vonatkozásában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Első napirendi pont, egy TOP-os pályázatunkkal összefüggő korábbi 
határozat módosítása a Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában 
és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című projekt vonatkozásában. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

548/2019. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2019. (VIII.08.) határozat 

módosítására a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-0001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című 

projekt vonatkozásában 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 465/2019. (VIII.08.) 
határozatának 1. pontjában szereplő táblázat első szövegrészét: 

 
Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt 

módosított 
előirányzat 

További évek 
kiadásai 

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

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

 
 az alábbi szövegrészre módosítja: 

 
Projekt azonosító Eredeti előirányzat Javasolt 

módosított 
előirányzat 

További évek 
kiadásai 

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

1 130 700 000 Ft 1 016 814 000 Ft 947 017 000 Ft 
 

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

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya módosítást 
végezzen 3, 5.b, 6., 7.a, 7.b mellékleteken az 1. pont szerint. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

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

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

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

Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése című pályázat előirányzat módosítása  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Előirányzat módosítása ugyanezen pályázat kapcsán. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

549/2019. (IX.19.) határozata 
 a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 

Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázat 
előirányzat módosítása 

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

évi költségvetési rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának költségvetési és pénzügyi osztálya 
átcsoportosítást végezzen az 5. b melléklet 24.3. elnevezésű előirányzatról 
összesen nettó 588.952.253 Ft+ÁFA bruttó 747.969.361,- Ft értékben az 5. 
melléklet 22.4.3. előirányzatra a következők szerint: 

 
Részletező Előirányzatról Előirányzatra Rovat Összeg 
51505118 5.b melléklet 

24.3.”Pályázatokból 
további éveket terhelő 
kötelezettség tartaléka” 

5. mellékletének 22.4.1. 
TOP-6.4.1-1 
Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach 
Kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

K 71 588.952.253,- 

51505118 5.b melléklet 
24.3.”Pályázatokból 
további éveket terhelő 
kötelezettség tartaléka” 

5. mellékletének 22.4.1. 
TOP-6.4.1-1 
Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach 
Kúriában és a Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

K74 159.017.108,- 

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

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

 
Felelős: -  a költségvetési rendelet módosításáért: 
                  a jegyző 
               -  a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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3.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 és 2976/50 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlanok együttes hasznosítására (DAV 
Mérnöki Kft. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A DAV Mérnöki Kft. kérelme az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
együttes hasznosításával kapcsolatban. Aki támogatja a határozati 
javaslatot, igennel szavazzon! Felhívom… Bocsánat! Átcsúszott. Igen, 
látom. Külön lapon szokott lenni.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

550/2019. (IX.19.) határozata 

 a dunaújvárosi 2976/45 és 2976/50 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 

található ingatlanok együttes hasznosítására  
(DAV Mérnöki Kft. kérelme) 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  együttesen kívánja értékesíti a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1642 m² nagyságú és a 2976/50 hrsz.-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 1485 m² nagyságú ingatlanokat 
17.862.500.-Ft+ Áfa, azaz bruttó 22.685.375,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a 
pályázati felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 

-  a pályázat tárgyát képező 2976/50 hrsz.-ú ingatlanra, határozatlan idejű bérleti 
szerződés van érvényben, a bérleti díj összege bruttó 74.250,-Ft/hó+Áfa. 
Nyertes pályázat esetén a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek 
tekintetében az új tulajdonos lép a bérbeadó helyébe; 

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

-  a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az ingatlan forgalmi 
értékbecslésének  költségei. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

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

Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. október 11. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés 
meghosszabbítására és a DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat önkormányzatunk és a vagyonkezelő cég között fennálló tagi 
kölcsönszerződés meghosszabbítására, valamint a DVG alaptőkéjének 
megemelésére. A határozati javaslat I. és II. javaslatot tartalmaz. 
 
Előbb a I.-ről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

551/2019. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbítására  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
között 2018.05.03. napján létrejött, 200.000.000.-Ft, azaz Kétszázmillió forint 
összegű tagi kölcsönszerződésben a visszafizetés határidejét 2020. március 31. 
napjára módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
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                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat kézhezvételét követő 
                          15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a II.-ről! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

552/2019. (IX.19.) határozata 
DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. október 9. napján kötött szerződés 
alapján nyújtott 292.100.000.-Ft, azaz Kétszázkilencvenkétmillió-egyszázezer 
forint összegű tagi kölcsön összegével megemeli a társaság alaptőkéjét, azzal, 
hogy az alapító okirat módosítása hatályba lépésének napjával ezen 
kölcsönszerződés megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját az alapító okirat módosításához 
szükséges intézkedések megtételére az 1. pontban foglaltak szerint és 
felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által előkészített alapító okirat 
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése 
mellett. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a DVG Zrt. vezérigazgatója 
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Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
                - az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 
                  60 napon belül 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a tagi kölcsön elengedésével és az 

alaptőke tagi kölcsön összegével való megemelésével járó bevételkiesésére 
fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetés 5.b. melléklet 23.1. Bevételi kockázati 
tartalék sora terhére. 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

 
5. Javaslat a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra 

tagi kölcsön nyújtásával 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                      a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                           Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott 
távhőtámogatásra tagi kölcsön nyújtásával. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
hiszem, hogy az elmúlt időszakban többször szólaltam föl különböző 
Dunaújvárosban élő emberek támogatása érdekében, és nyújtottam be 
egyéni képviselői indítványt, tehát azt gondolom, hogy teljes hitelességgel 
és nyugalomban beszélgethetünk erről a témáról is. Én azt gondolom, 
hogy Dunaújvárosban az egyik legnagyobb érték a benne lakók, és ezért 
nagyon fontosnak tartom, hogy amikor a városnak lehetősége van rá, 
akkor támogassa őket. Azonban van pár dolog a mostani támogatás 
kapcsán, amit azt gondolom, hogy lehetne ennél jobban, lehetne ennél a 
városlakókat, a támogatást kapókat jobban szolgáló módon tenni. Ugye az 
anyagban benne van, hogy 300 millió forintot fog erre a költeni a város, 
amiből kb. 40 millió forint ügyvédi, ügyintézési díjra fog elmenni. És én azt 
gondolom, hogy a legnagyobb probléma ezzel az anyaggal az, hogy ezt a 
40  millió forintot, ezt nem a városlakók támogatására fordítjuk. Azt 
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gondolom, hogy abból a szempontból is igazságtalan ez a támogatás, 
hogy nem részesülnek benne azok, akik nem a, habár részesülhetnének, 
hiszen nyugdíjasok, és megfelelnek a kritériumoknak, de mondjuk, nem 
távhővel fűtenek, hanem adott esetben pl. fával vagy más módon. Ezért 
nekem az a javaslatom, az a módosító indítványom, amiről szeretném 
kérni polgármester urat, hogy szavazzon, hogy mindenki, aki megfelel a 
kiírásban szereplőknek, az 5000 Ft-ot kapjon a 3000 Ft helyett kétszer, 
olyan vásárlási utalvány formájában, amit dunaújvárosi boltokban 
élelmiszerre, ruhára, gyógyszerre, akármi fontos dologra lehet költeni. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A szándéka ennek az indítványnak teljesen mást irányoz elő. Értem a 
felvetését, majd a véleményemet elmondom a Jobbikos képviselő úr után. 
Parancsoljon, képviselő úr! Fogunk. Természetes. 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először 
megvárnám a szavazás végeredményét, és utána kérnék szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Utána már egy másik napirend jön, képviselő úr.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Jó. Akkor előre szeretném akkor elmondani, amit később szerettem volna. 
Ez egy zseniálisan összeállított anyag, gratulálok a készítőjének. A 
mellékleteket átnézve, itt valóban láttam gazdasági alpolgármester úr 
arcán is, hogy most 100 millióról vagy 300 millióról van szó, az ügyvédi 
irodának pontosan ott van az, hogy a 300 millió forint is szerepel. Két 
felvetésem van ezzel kapcsolatosan. Az egyik az elszámolási határidő, 
2020 júniusa. Ugye a DVCSH-nak a DVG felé akkor kell elszámolnia, és 
utána a DVG-nek az önkormányzat felé pedig szeptemberben, tehát rá két 
hónapra. Az lenne a kérdésem, és akkor első körben maradjunk csak a 
100 millió forintnál, ugye amikor gond volt a szolgáltatással, akkor 
utánajártunk, hogy kb. húszezer háztartást érint Dunaújvárosban a 
távhőszolgáltatás. Ha én a 100 millió forintot leosztom a 6000-rel, akkor az 
jön ki, hogy 16.667 háztartás kap most elvileg támogatást. Tehát az önök 
állítása szerint 16.667 háztartásban él nyugdíjas vagy épp olyan, aki 
támogatásra szorul. Hogy jött ki ez a szám? Szeretném ezt majd 
megkérdezni. És miért csak júniusban kell akkor ezzel az összeggel 
elszámolni a DVCSH-nak? Természetesen, ahogy a Szabó képviselő úr 
elmondta, nem a támogatással van bajunk, hanem azzal van bajunk, hogy 
a nyugdíjasokat támogatni kell, csak érdeklődnénk, hogy ez a szám 
pontosan hogy jött ki, és miért nyolc hónapra rá fog kiderülni, hogy éppen 
mégse ennyi kell, ennyi járt volna. Köszönöm szépen. 
 



14 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Mi tudjuk, hogy önök nem 
szeretik a nyugdíjasokat. Főleg Barta úr. Az ön főnöke az országgyűlési 
választásokon, azért én nem merem a saját városomban élő 
nyugdíjasokat, az édesanyámat és a barátaim szüleit is beleértve olyan 
szavakat megismételni, amilyet az ön főnöke az országgyűlési 
választásokon használt a dunaújvárosi és a magyar nyugdíjasokkal 
szemben, de természetesen tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy önök 
választás előtt szeretik a nyugdíjasokat. Jó? Ezt szögezzük le azért. Hogy 
miért? Mert elején úgy volt, amikor ön azt mondta, hogy 300 millió, az úgy 
volt az elején, hogy mi 9000 Ft-ot adunk, és lehet adni 3000 Ft 
vízhozzájárulást, de megnéztük a büdzsét, ez nem bírta el, ezért kellett 
leredukálnunk 6000 Ft-ra. Előzetes számításaink szerint kb. 9000 
nyugdíjas van a városban. De ez egy régi adat. Nem szerettük volna, 
hogyha bárki is kimarad ebből. És én úgy tudom, hogy a DVCSH által 
kiküldött levélben, amit minden nyugdíjas megkap, és felhívás is lesz 
orgánumokban, hogy aki kimaradt, jelentkezzen, és természetesen 
automatikusan meg fogja kapni. Senki nem számolt itt 40 milliós meg 50 
milliós költségekkel, adtunk erre 100 millió forintot. Véleményünk szerint 
ez az utalvány, tehát aki, ha akárhány nyugdíjas is lesz, kb. 60 millió, 
legjobb esetben, van nyomdai költsége, van egy bizonyos kihordási 
költsége, és utána annak rendje-módja szerint a cégnek el kell számolni. 
Hogy miért júniusban? Ha véletlenül most kimennek a levelek, ugye ez 
egy, nem egy rövid időszak, hogy kilencezer embernek az ügyét és baját 
elintézni, vagy tízezer embernek az ügyét és baját elintézni. Véletlenül 
valaki kimarad decemberig, akkor megint látjátok, mi nem kaptunk, nem 
kaptunk. És ezért húztuk ki a határidőt júniusig, mert hát gondoltunk arra 
is, hogy önök úgyse nyernek, de ha véletlenül nyernének, akkor meg 
jobban el tudnak számolni. Nem? Akkor már az önök kezében lesz az 
elszámolás, és akkor nem mondják ezt, hogy a Fidesz megint átjátszott 
egy csomó pénzt a DVCSH-nak. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szepesi 
Attila alpolgármester úrnak egyetlenegy gondolatára szeretnék reagálni, 
bár ugye polgármester úr felhívta arra a figyelmet, hogy rendkívüli 
közgyűlés van, és csak az adott napirendekről van szó, mégis sikerült 
visszaugranunk tavaly áprilisra. Nagyon remélem, hogy azon részünkről 
nyugdíjasok felé irányuló gondolatai alpolgármester úrnak meg fognak 
jelenni a médiában, hiszen tavaly is annyira bejöttek önöknek. Remélem, 
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hogy ez idén is így lesz. Ami pedig még a 100 millió forinthoz kapcsolódik, 
és az előbb elfelejtettem jelezni, a számításaink szerint 13 millió forintba 
kerül csak az, tehát amit kap a DVCSH azért, hogy kiszámolja pontosan, 
kinek jár, illetve kinek nem. Hogy jött ki ez a költség még? Ugye a 300 
millióra volt a 40 millió forint, most beszéljünk a 100 millió forintról, ott 13 
millió. És nagyon szépen kérem, hogy ne arra a gondolatra húzza fel a 
válaszát, hogy mi nem szeretnénk támogatni a nyugdíjasokat. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kérdezném Tóth Kálmán képviselő urat, hogy… Igen. Tessék! 
Alpolgármester úr! 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 

 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Lehet, hogy én vagyok naiv 
és buta, mert öregszem, én ezt elismerem, de hol van leírva a 13 millió 
forint. Hát, most én nem értem, hogy hol van leírva egyáltalán, hogy a 
DVCSH mennyiért csinálja. Van egy olyan kimutatás, mennyibe kerül a 
postaköltség, mennyibe kerül a nyomtatvány költsége, mennyibe kerül, 
hogy kihordják az emberek? Én nem tudom, van egy ilyen számítás önök 
előtt? Van? Le van írva az előterjesztésben?  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Igen, 300 millió forint, a Szabó Ügyvédi Iroda kiszámolta. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Elnézést, képviselő úr, elmondtam, az egy előzetes lett volna, amikor 
12.000 forintot kapnak, de most ez nem így van. Most 6000 forintot 
kapnak, 100 milliót adunk előre, ez a közgyűlésnél bevett gyakorlat, hiszen 
önök sok minden elszámolást elfogadnak utólag. Nincs nevesítve, nincs 
számszerűsítve, egyetlenegy folyamatnak a forintosítása. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Parancsoljon! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Nem szeretném itt a közgyűlésen ezt folytatni, annyit kérek gazdasági 
alpolgármester úrtól, hogy a közgyűlés után hadd mutassam meg neki azt 
a mellékletet, ahol le van vezetve ez az összeg. A 300 millióra volt 
kitervelve a 40, ezért le is osztottam hárommal, de ezt közgyűlés után meg 
fogom önnek mutatni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt 
Alpolgármester Úr! Köszönöm szépen a korrekt tájékoztatást, ha benne 
lett volna az anyagban, akkor nem vitatkoztunk volna ezen. És azt 
gondolom, magam nevében is kérem azt, hogy a nyugdíjasokat igenis 
támogatjuk, többször mondtam már a polgármester úrnak, lehet, hogy 
ebben a formában, lehet, hogy jobb formában, azért tudni kell, hogy a 
városban a nyugdíjasok milyen kevés nyugdíjból élnek ebben a városban. 
Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A napirend vitáját lezárom, és pár gondolatot el szeretnék mondani 
elsősorban Szabó képviselő úr irányába. Tehát én ezt az egész, magát a 
napirendet és több korábbi napirendet egy folyamat részeként kezelem. 
Ez a folyamat, ez két elemből áll, az egyik a kormányzati támogatás, a 
másik elem pedig a helyi önkormányzat által adott plusz lehetőség. A 
magyar gazdaság korábbinál kiemelkedőbb teljesítménye jóvoltából a 
kormánynak ugye lehetősége van a nyugdíjprémium biztosítására 
Magyarország valamennyi aktív korú nyugdíjasa irányába. A 
nyugdíjprémiumot kiegészítette egy idei 9000 Ft-os rezsiutalvány, 
kormányzati rezsiutalvány szintén valamennyi magyar megbecsült 
nyugdíjasnak. A 9000 Ft-os rezsiutalvány két dologra használható fel, 
egyrészt áram, másrészt pedig gáz közszolgáltatási díjak támogatására 
úgymond. Ezért gondoltuk úgy, és így született meg ez a napirend, ezzel a 
bizonyos, ahogy alpolgármester úr mondta, kétszer 3000 Ft-os 
támogatással, távhő és vízszolgáltatás. Természetesen vannak, akik nem 
olyan ingatlanokban élnek, ahol ez a szolgáltatás van, ott pedig a 
Védőháló által koordinált tűzifa hozzájutására van lehetőség. Több 
kampány során beszélgetve az utcán több nyugdíjas hölgyet, urat sikerült 
ebbe az irányba irányítani. Aljegyző úr koordinálásával az OBI áruház - ez 
nem a reklám helye – segítségével történik ez a dolog. Ezen túl az Idősek 
Világnapja alkalmából, ugye október elsejét megelőzőleg egy helyi 
döntésnek köszönhetően az 5000 Ft-os, úgymond szabadon 
felhasználható összegről beszélünk. A másik támogatási forma, szintén 
nagyon fontos korosztály, a gyermekeket, általános és középiskolásokat 
érintő támogatási lehetőség. Az egyik az iskolakezdési támogatás, 
melynek összege 15.000 forint, ez valamennyi elsős és 9. évfolyamos 
diáknak adható a városban szociális körülmények függvényében. Ehhez 
teszem hozzá, hogy 1-9. évfolyamig a tankönyvek Magyarországon 
ingyenesek, tehát ezt is tegyük hozzá, mint támogatási forma. A másik 
pedig ugye a valamennyi dunaújvárosi általános iskolás kisdiákra 
vonatkozó, 1-8. évfolyamról beszélünk, ugye a 6000 Ft-os tanszersegély, 
nem segély, támogatás. Ugye a hivatal intézménye koordinálásával, amely 
alanyi jogon igénybe vehető az iskolalátogatási igazolás bemutatásával. 
Egyébként e helyről szeretném megköszönni a köztisztviselők azon 
részének a plusz munkáját, akik más munkakört ellátva, de egyébként 
hétfő, szerda, pénteki napokon a díszteremben, a porta mellett fogadják a 
beérkező szülőket. Tehát így született meg ez a támogatás. Mi a kétszer 
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3000, ön javaslatot tett erre az 5000, úgymond általános, jól értettem, 
kétszer 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Kétszer 3000 Ft-ot emeljük 5000-re és egy olyan vásárlási utalvány, amit 
helyi vállalkozásoknál lehet levásárolni. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Értem, de hát ennek ugye most ön ezt elmondja egy ad hoc jelleggel, de 
háttere nincs kidolgozva, tehát én ezt nem tudom, ide kellett volna hozni 
akkor egy képviselői indítványt ezzel a napirenddel párhuzamosan. 
 
Aki támogatja Szabó képviselő úr módosító javaslatát, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

553/2019. (IX.19.) határozata  
Szabó Zsolt képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés nem fogadta el Szabó Zsolt képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint mindenki, aki megfelel a határozati javaslatban 
meghatározott feltételeknek, az 5000 Ft-ot kapjon a 3000 Ft helyett kétszer, olyan 
vásárlási utalvány formájában, amely levásárolható a helyi vállalkozásoknál. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el a napirendi pontot. Lefotózhatja, addig várjuk 
meg, hogy legyen ideje lefotózni. Úgy. Tóth Kálmán képviselő úré a 
lehetőség! A következő napirendhez? 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Nem, ehhez. Hát még nem szavaztunk. Még csak erről szavaztunk. 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Szeretném 
mindenkinek azt a tévhitet elhíresztelné, hogy mi nem támogatjuk a 
nyugdíjasokat. Jó? Minden olyan közgyűlési döntést az ellenzéki pártok is 
támogatnak, amelyek tulajdonképpen a nyugdíjasokra, és azt gondolom, 
erre vonatkozik, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire támogatjuk a 
diákokat is, mert azt gondolom, a felnövekvő nemzedéknek nagyon fontos, 
hogy olyan körülmények között és úgy tudjanak tanulni, hogy büszkék 
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lehessünk rájuk. Úgyhogy én is ezt el szerettem volna mondani. 
Köszönöm. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
554/2019. (IX.19.) határozata  

a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra 
tagi kölcsön nyújtásával 

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

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) a 
Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött jelzálogszerződések alapján elzálogosította az 
önkormányzattal és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel (továbbiakban: 
DVG Zrt.) szemben valamennyi jogcímen fennálló, vagy keletkező, valamennyi 
jelenlegi és jövőbeni követelését, amely bármely harmadik személlyel, mint a 
pénzkövetelés teljesítésére kötelezettel szemben fennáll, vagy keletkezik. A 
Raiffeisen Bank Zrt. értesítésében felhívta az önkormányzatot és a DVG Zrt.-t 
arra, hogy bármely ilyen követelést a Raiffeisen Bank Zrt. részére teljesítsenek, 
tekintettel arra, hogy kielégítési joguk megnyílt. 

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

tekintettel megkérte a Raiffeisen Bank Zrt.-t állásfoglalását követelésből való 
kiengedés tárgyában, az állásfoglalásként megküldött Feltételes nyilatkozatot a 
közgyűlés megismert jelen határozat 1. számú mellékleteként. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban hivatkozottak, és a 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 
állásfoglalása ismeretében úgy határoz, hogy 100 millió forint összegű 
kamatmentes tagi kölcsönt nyújt, biztosíték kikötése nélkül a DVG Zrt. részére 
2019. szeptember 30. napjáig történő folyósítással, a jelen határozat 3. számú 
mellékletét képező Tagi kölcsön szerződés alapján, egyúttal utasítja a DVG Zrt. 
elnök-vezérigazgatóját, hogy a tagi kölcsönnel egyező összeget tagi kölcsön 
jogcímen a társaság a bankszámlájára érkezést és az Energott Kft., a Dunacent 
Kft., az Alfa Nova Kft., az Alfa Nova Bioenergetikai Kft., Energo-Viterm Kft.,a 
Perkons  DHőKft., az Energo Trade Gmbh., az ELMIB Energetikai Zrt., a Globál 
Faktor Zrt., az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Zrt. biztosítéknyújtóknak a 100 
millió forint összeg biztosítéki körből való kiengedéséhez való hozzájárulás 
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DVCSH Kft. általi közlését követő 8 napon belül utaljon át a távhőszolgáltató 
DVCSH Kft. részére azzal, hogy a dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásra 
jogosultakat, - a kiskorú árva ellátásban részesülők kivételével -, és a 
lakásfenntartási támogatásban részesülőket, távhőtámogatásban részesítse 
fogyasztási helyenként 1 fő jogosult részére 2x3000,- Ft összegben. A 100 
millió forintos támogatás összegét csökkentve az igazolt költségekkel a DVCSH 
Kft. jóváírja a kedvezményezettek távhő elszámoló számláján 2019. december 
31. napjáig. A támogatás igénybevétele a kedvezményezetti jogosultság 
igazolásával, a nyugdíjas igazolvány szolgáltató részére történő bemutatásával 
történik.  

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

vezérigazgatóját tagi kölcsön szerződés megkötésére a DVCSH Kft.-vel és arra, 
hogy a DVCSH Kft.-vel kötendő tagi kölcsön szerződésben a 3. pontban 
hivatkozottakon felül rögzítse, hogy a DVCSH Kft. 100 millió forinttal (jóváírás 
és igazolt költség) fogyasztási helyenként 2020. június 30. napjáig elszámol. 

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

vezérigazgatóját, hogy a DVG Zrt. részére nyújtott tagi kölcsönnel 2020. 
augusztus 30. napjáig számoljon el. Amennyiben az elszámolást a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, a tagi kölcsönt elengedi az 
önkormányzat, ellenkező esetben a tagi kölcsön visszafizetési határideje 2020. 
október 31.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 21. cím alatt a DKKA tagi kölcsön sorról 
átcsoportosítással biztosítja 100.000.000,- Ft összegben a forrást. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről az 5. pontban megjelölt időpontig, valamint a 
határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződés aláírására, egyúttal felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére.  

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

               - a tagi kölcsön szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

6. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
            a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2019. április-
december hónap - megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A hatodikként felvett napirend a DVG-vel kötött szolgáltatási keretszerződés 
módosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

555/2019. (IX.19.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2019. április-december hónap/ 
3. számú módosításáról 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 2019. április 4-én 
megkötött, a 2019. április-december hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 3. számú módosítását, a II., IV, XX. sorok előirányzatainak 
emelését jóváhagyja. 

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

(Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) sort érintő 
14.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) rendelet 7.a mellékletének 3. 
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Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3.5 „Református templom mögött támfal 
tervezése, kivitelezése” elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján 
biztosítja.  

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

(közterületek tisztán tartása, kézi út és járdatisztítás) sort érintő 13.000.000 
Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás 3.5 „Református templom mögött támfal tervezése, 
kivitelezése” elnevezésű sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
4)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő XX. ( 

utak pormentesítése) sort érintő 3.000.000 Ft-tal történő emeléshez a 
fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.(II.15.) rendelet 7.a 
mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3.5 „Református 
templom mögött támfal tervezése, kivitelezése” elnevezésű sorról 799.500 
Ft, 7.a mellékletének 5. Víziközmű-szolgáltatás 5.2 „Sodorvonali vezeték 
műszaki ellenőr” elnevezésű sorról 759.120 Ft, 7.a mellékletének 22. 
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadása 22.5.6 
„Élményfürdő fűtési meleg víz kiépítése önerő” elnevezésű sorról 1.248.000 
Ft, valamint a 7.b mellékletének 5. Víziközmű-szolgáltatás 5.8 
„Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2019.” elnevezésű sorról 193.380 
Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
5)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 3. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2019. szeptember 30. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontokban foglaltaknak 
megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

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

 
7) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2019. szeptember 30. 

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

Köszönöm szépen a képviselő hölgy és urak munkáját. További szép 
napot kívánok mindenkinek! 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 


