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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 9-ei 

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

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

1. Iván László képviselő  
2. Tóth Kálmán képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Posch Ferencné Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet gazdasági 

igazgatója 
Dr. Palotás Béla Dunaújvárosi Egyetem rektorhelyettese 

 
 
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: 
 

Osztályvezető úr! Miért kell 8 óra 50-kor kezdeni? Elfelejtettem már, mit 
mondott a jegyzőnő. Merthogy 9-kor szoktunk. 
 

Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Azért, mert van két rendelet, az első két 
napirendi pont esetében 9 óra előtt ki kell már hirdetni, tehát 9-kor már 
hatályba lépnek a rendeletek, hogyha a közgyűlés elfogadja. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Már ha elfogadja a közgyűlés. Jó reggelt kívánok! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének mai rendkívüli ülését megnyitom. Az ülés 
határozatképes. A jegyzőnő igazoltan van távol, a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének jegyzői konferenciáján tartózkodik Szolnok megyei jogú 
városban. Az ülésen csak azok a napirendek tárgyalhatóak, amelyeket az 
illetékes bizottságok megtárgyaltak korábban. Kérdezem, illetve olvasom, 
hogy valamennyi napirendi pontot a bizottságok megtárgyaltak. 
 
Aki a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 2 fő (Iván László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
307/2017. (V.09.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 9-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
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1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosítására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
3. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 

 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda felújítás érdekében megvalósított projektekben 

tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
 
5. Javaslat a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére 

 
6. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáira 

     
7. Javaslat elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek a tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
308/2017. (V.09.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. május 9-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
309/2017. (V.09.) határozata 

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

Indítványozom, hogy a zárt ülésen a közgyűlés, pontosabban, hogy a 
közgyűlés zárt ülésen tárgyalja meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
területén történő Napelem-park létesítése című napirendet tekintettel, 
hogy a napirendi pont az önkormányzat vagyoni érdekeit érinti. 
 
Aki ezzel egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
területén történő Napelem-park létesítésére” című előterjesztést rendkívüli zárt 
ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Iván László, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
310/2017. (V.09.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park 
létesítésére”című napirend rendkívüli zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. május 9-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város területén történő Napelem-park létesítésére” zárt ülés tartását rendeli el az 
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta a zárt ülés egyetlenegy napirendjét, illetve annak a 
zárt ülésen való tárgyalását. 
 
Legyenek kedvesek Forgó Krisztina számára a jegyzőkönyvvezetés 
lehetőségét a zárt ülésre is megadni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
311/2017. (V.09.) határozata 

a rendkívüli közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendkívüli közgyűlés zárt ülésének 
jegyzőkönyve vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
           
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
3. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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4. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda felújítás érdekében megvalósított projektekben 
tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére 

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

 
6. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáira 

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

7. Javaslat elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park 

létesítésére  
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 

 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendre. De előtte jókívánságaimat szeretném 
kifejezni Cserni Béla képviselő úrnak, aki velem együtt nagyon régóta 
tagja ennek a közgyűlésnek. Véletlenül a mai napon van a születésnapja, 
úgyhogy jó egészséget és sok boldogságot kívánok! Barta Endre 
képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az első 
napirendi ponttal kapcsolatban szeretnék felszólalni, mégpedig azért, mert 
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jól látható, hogy folytatódik az az úgymond sorozat, hogy önök igyekeznek 
elrejteni bizonyos dolgokat még a közgyűlés előtt is. Nem tudom, hogy mi 
az, amit ebben az esetben, egy jelenleg még ilyen felállású közgyűlésen, 
amikor tudvalevő, hogy bármi a téma, akkor önök azt át tudják vinni, 
mégsem tárgyalhatjuk itt, illetve a bizottsági üléseken. Ezért a mai napon 
én kezdeményezni fogom egy antikorrupciós csoportnak a felállítását. Ez 
az antikorrupciós csoport ugyanolyan összetételben működne, mint itt a 
közgyűlés, tehát semmilyen extra dolog nem lenne benne, viszont 
szeretnénk, hogyha a dunaújvárosiak számára minden átlátható lenne, 
márpedig az elmúlt időszak azt mutatta, hogy önök arra törekednek, hogy 
ez ne így legyen. És még a mai napon ezt indítványozni fogom, és 
remélem, hamarosan tudunk majd erről tárgyalni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, indítványozni a mai napon nem tudja a képviselő úr két oknál fogva 
sem. Az egyik, hogy felhívnám a figyelmét, hogy rendkívüli közgyűlésen 
ülünk. Kettő, írásban be kellett volna adnia. Ezen képviselői indítvány 
formájában, ha meghallgat, köszönöm. Ha megengedi, végigmondom. És 
majd a májusi vagy júniusi rendes közgyűlés tudja tárgyalni. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem 
fogom tudni támogatni ezt az indítványt. Amikor 2014-ben letettük a 
képviselői esküt, akkor első feladatom volt, hogy egy minden eddiginél 
szigorúbb és mondhatni példátlan átláthatóságot biztosító képviselői 
indítványt nyújtottam be. Akkor ez leszavazásra került, de én igyekszem 
ennek a szellemében politizálni, ahogy Zuglóban Karácsony Gergely, aki 
most a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Ezt a példátlan átláthatóságot 
már bevezette, és ott minden számla visszamenőleg öt évre minden 
állampolgár számára megtekinthető. Én azt gondolom, hogy a jövő az, a 
XXI. század útja az, hogyha minden állampolgár forintra, fillérre kerekítve 
tudja, hogy mire költötték el az adóforintjait, mert nekünk, képviselőknek a 
közpénzzel háromszor olyan felelősségteljesen kell bánnunk, mint a saját 
pénzünkkel. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Csatlakozom az előttem szólalókhoz. Elmondtam már, 
amikor először módosította, először, már száznyolcvankétszer 
módosították az SZMSZ-t az elmúlt időszakban, és amikor kivették a 
gazdasági és területfejlesztési bizottság hatóköre alól az összes 
közbeszerzést, ami a Modern Városok Programba, illetve a Terület- és 
Településfejlesztési Programba tartozik. Kivették ugyanezeket az oktatási, 
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kulturális, ifjúsági és sportbizottság feladatköréből, kivették a 
városüzemeltetési, környezetvédelmi, turisztikai bizottság feladatköréből, 
magyarul az összes létező bizottság hatóköréből kikerültek azok a 
közbeszerzések, amik a Modern Városok Program harminc-, harmincöt-, 
negyvenmilliárdos fejezetéhez tartoznak. Semmi nem fog bekerülni a 
közgyűlés elé. Ezeket a módosításokat megtették már egy pár hónappal 
korábban. Most még erre rástromfolnak egyet, hogy a Vasmű út 41. még 
meghívásos tendert meg közbeszerzést se kell folytatnia, hanem odaadja 
egyszerűen a DVG-nek, 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaság, a 
DVG pedig utána azt kezd vele, amit akar. Magyarul ebbe az égvilágon 
senki nem fog belelátni, kivéve természetesen a Vasmű út 41. 
ügyvezetőjét és a polgármester urat, illetve alpolgármester urat, a Szepesi 
alpolgármester úrra gondolok, ők fogják ezeket látni, ők fogják ezeket 
eldönteni. Önök majd bólogathatnak hozzá, meg nyomhatják a gombot 
természetesen, de senki nem fog belelátni, hogy mire fognak elmenni 
ezek a pénzek. Tehát harmincmilliárd forintot a város 67. életévében 
kivesznek, a legnagyobb beruházások következnek elméletileg, ha ebből 
valaha is befolyik egy forint persze. És az összes utolsó forintig, az összes 
beruházást, mindent kivettek a közgyűlés hatóköréből. Én azt gondolom, 
hogy ez felháborító, és ez abszolút a lopásnak az álcázása mindenféle 
szinten. Tehát természetesen nem fogom megszavazni én sem ezt a 
javaslatot. Mindenesetre azt azért szeretném előre jelezni, hogy abban az 
esetben, ha valamikor a következő időszakban változás lesz az 
önkormányzatban, akkor itt tényleg az utolsó számláig minden át lesz 
nézve, és szeretném felhívni a Vasmű út 41., illetve a DVG Zrt. 
felügyelőbizottsági tagjainak a figyelmét is, hogy az ellenőrzési 
kötelezettségük elmulasztása miatt a teljes vagyonukkal felelnek. Ezt csak 
így előre megjegyezném. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításával egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Iván László, Tóth 
Kálmán) – megalkotta a 16/2017. (V.09.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

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

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a gazdálkodási rendeletünk soron következő módosítására. 
Hozzászólás hiányában, aki a rendelet módosításával egyetért, ennek 
alapján szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Iván 
László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 17/2017. (V.09.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3. Javasat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
önkormányzati szabályzat módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosítására című 
napirendi pont megtárgyalására. 
 
Hozzászólás hiányában a határozati javaslatról legyenek kedvesek 
dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
312/2017. (V.9.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt 
el nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 

módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatának módosítását 2017. május 9-ei hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a belső kontrollrendszer felelős 
Határidő: 2017. május 9. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda felújítás érdekében megvalósított 

projektekben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

A következő napirendi pontunk, amelynél a képviselő-társaim egy új 
vállalkozási szerződéstervezetet kaptak kézhez, azt a címet viseli, hogy 
Dunaújváros Óvoda felújítása érdekében megvalósított projektekben 
tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására című napirend. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Iván László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
313/2017. (V.09.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda felújítása és energetikai fejlesztése érdekében 
megvalósított projektekben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 
„Dunaújvárosi Óvoda felújítása” és a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 
„Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című projektben tervezett, az 
Aprók Háza Tagóvoda felújítását és energetikai fejlesztését szolgáló beruházási 
tevékenység elvégzésével a határozat 1. sz. mellékletét képező vállalkozási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően  a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) bízza meg 149.487.468,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
189.849.084,- Ft, azaz egyszáznyolcvankilencmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-
nyolcvannégy forint vállalkozási díjért. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 
„Dunaújvárosi Óvoda felújítása” és a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 
„Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című projektben tervezett, a 
Napsugár Tagóvoda felújítását és energetikai fejlesztését szolgáló beruházási 
tevékenység elvégzésével a határozat 2. sz. mellékletét képező vállalkozási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően  a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) bízza meg 155.576.268,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
197.581.860,- Ft, azaz egyszázkilencvenhétmillió-ötszáznyolcvanegyezer-
nyolcszázhatvan forint vállalkozási díjért. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

és 2. pontban megjelölt szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 
  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. május 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai 7. TOP 6.2.1. Dunaújvárosi Óvoda felújítása, valamint 9. TOP 
6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Óvoda során fedezetet 
biztosít, melyet kiegészít a lehívásra kerülő további támogatásból 7.700 eFt 
összegben. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő:  2017. december 31. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. és 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:  a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítésére 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk egy korábbi, ez évi, az előző közgyűlésen meghozott 
határozatunk kiegészítésére, amely a… Elmondom egész pontosan, ez 
miről szól, de hozzászólás hiányában le is zárom a napirendet. Ez arról 
szól, hogy a közgyűlés legutóbbi ülésén felbontotta a Lokál hetilappal 
kapcsolatos hirdetési keretszerződését, ugyanakkor egy korábban, amikor 
ezt megkötöttük februárban, határoztunk a havi 226.000,- Ft + Áfa összeg 
felhasználásáról, hogy milyen célra fordítódjon. Mivel felbontottuk, ugye ott 
maradt egy költségvetési forrás, egy luk. Indítványozom, hogy a 
„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány támogatására fordítsa ezt az 
összeget, ugye ez a két, jelenleg ugye úgy közismert, hogy a két beteg 
kislány, illetve Pecsét István-féle alapítvány.  
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

314/2017. (V.09.) határozata 
a 290/2017. (IV.21.) számú határozat kiegészítéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 290/2017. (IV.21.) számú 

határozatát az alábbi 3 - 5. pontokkal egészíti ki: 
 
 „3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződés felbontását követően 

fennmaradó nettó maradványösszeget a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 
támogatására kívánja fordítani. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a maradványösszeg erejéig a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal a 
határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg, 
valamint intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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     Határidő: - a szerződés aláírására: a Modern Media Group Zrt.-vel való 
                       elszámolást követően haladéktalanul, legkésőbb 2017. június 29-ig 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. 
pontban foglalt döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

      
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:  a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja” 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
     Határidő:  a határozat közlésére: 2017. május 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáira 

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

Meghívott:  dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója 
                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
     

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk az I.-es rendelő, az úgynevezett fehér 
rendelő legutóbbi időjárási események miatti beázásának helyreállítási 
munkáival függ össze. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Üdvözlöm tisztelettel a kórház 
gazdasági igazgatónőjét. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Iván László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
315/2017. (V.09.) határozata 

az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáiról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Dunaújvárosi Vasmű út 10. szám alatti I.sz. Rendelőintézet épülete fogászat 
feletti tetőszigetelési munkálatait követő helyreállítási munkákat a DVG Zrt.-től. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, 3. dologi 
kiadások soron 608.396,- Ft fedezetet biztosít.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő a jelen határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti 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: - a szerződés megkötésére: 2017. május 18. 
                      - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Határidő:  2017. május 19. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével 

kapcsolatosan 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Elvi állásfoglalás a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatban. 
Üdvözlöm tisztelettel Palotás rektorhelyettes urat. Szabó képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szerintem 
nagyon fontos, hogy a városban van egy most már egyetem. Én jártam 
oda, és nagyon sok szép emléket őrzök onnét, ezért számomra ez 
személyesen is külön fontos. Azonban egyetlenegy dologra szeretném 
fölhívni a figyelmet. Hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azért 
látszik, hogy az Orbán-kormány folyamatosan mind a 2010-től, mind 2014-
től nyirbálta meg a felsőoktatási intézményeket költségvetését. Emiatt 
tüntetés is volt az elmúlt években, és itt Dunaújvárosban is, ha jól 
emlékszem, nem tudok pontos számot mondani, nagyságrendileg 40%-kal 
csökkent az a támogatás, ami a város intézményére jut. Úgyhogy 
szerintem fontos az elvi állásfoglalás, azonban ez önmagában nem elég, 
hiszen a jól működő felsőoktatáshoz többletforrásra is szükség lenne. 
Egyébként pedig az egyetemnek. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mindjárt elmondom az elvi állásfoglalás indokát. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Szerettem volna én is megkérdezni, hogy a kancellár váltás 
előtt áll a Dunaújvárosi Egyetem, és azért került ide ez a napirend. Vagy 
hogy mi az oka ennek, hogy most a dunaújvárosi közgyűlés kiáll a 
Dunaújvárosi Egyetem kancellár személye mellett. Legutoljára akkor 
történt ilyen, amikor polgármester úr és a Fidesz-frakció nem volt 
megelégedve a KLIK-nek a kinevezett vezetőjével. Akkor nagyon-nagyon 
hangosan mondták a politikai szerep hitüknek megfelelően ezeket a 
fontos, általuk fontosnak tekintett dolgokat. Én az mellett természetesen, 
hogy a Dunaújvárosi Egyetemet jónak tartom és pozitívnak, és továbbra is 
a következő száz évben így működjön a városban, ettől függetlenül a 
kancellária hivatalával, mint olyannal abszolút nem értek egyet. Régen is 
volt ilyen az átkosban, üzemi párttitkárnak hívták. Azt gondolom, hogy 
manapság erre nincsen szükség. Ugye a feladatába felügyeli és szervezi 
az intézmény ünnepeit, központi rendezvényeit. Tartalmazza az 
előterjesztés. Azt gondolom, hogy az üzemi párttitkár ezeket megfelelően 
csinálta a hetvenes, hatvanas, nyolcvanas években a Dunaferrben. Van 
önök között olyan, akinek erről tapasztalata is van, személyes. Tehát 
magát a kancellária intézményét nem tudom támogatni, és mivel a 
határozati javaslat ezzel kapcsolatos, kizárólag a kancelláriának a 
fogalmával, ezért a határozatot sem fogom tudni támogatni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az elvi nyilatkozat oka, ugye egyfajta kettős vezetés van jelenleg a 
felsőoktatási intézmények élén. Amellett ugye, hogy működik egy 
szenátusi tanács és egy konzorciumi tanács, mint két meghatározó 
döntéshozó szerv. Egyrészt az intézmény szakmai felelős vezetője, 
egyetem esetében a köztársasági elnök úr által kinevezett rektor. Ez fog 
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most megtörténni a napokban, hiszen volt egy rektori pályázat, és ezen 
rektori pályázaton a szenátusi tanács szinte egyhangúlag dr. habil András 
István rektor urat, a regnáló rektort támogatja. Mi magunk is, a 
városvezetés többször, többfajta egyetemi és egyéb rendezvényeken is 
kiállt rektor úr és munkatársai, tehát a jelenlegi egyetemi program 
folytatása mellett. A kancellár egyértelműen műszaki, karbantartási, 
gazdálkodási, fenntartási, üzembentartási dolgokért felelős, és szerencsés 
esetben e kettőnek jól kell tudnia együttműködni, a rektornak, illetve a 
kancellárnak, mi több, szerencsés esetben a település vezetésével is 
sikeresen kell működnie. Mind a két helyen most járt le a megbízás, a 
rektor esetében az öt év, a kancellár esetében a rövidebb év, ezért ez 
indokolja, hogy ez egyfajta elvi állásfoglalás. Szerencsés esetben fontos 
lenne a város vezetésének, hogy egy olyan kancellár kerüljön az egyetem 
élére, maradjon, vagy kerüljön, aki együtt tud működni mind a rektor úrral, 
mind pedig a város vezetésével. Egyébként több pályázó van, most zárult 
le a kancellári pályáztatás. Ezt nem önkormányzat, nem is az egyetem 
műveli, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik. Öt-hat, 
tehát több pályázó is van. Majd ugye Palkovics államtitkár úr javaslatára 
dr. Balog Zoltán emberi erőforrásért felelős miniszter úr fogja kinevezni az 
új kancellárt. Szavaztunk már? Nem. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, 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, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Iván 
László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
316/2017. (V.09.) határozata 

elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
továbbra is szorosan együtt kíván működni a Dunaújvárosi Egyetemmel azzal, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az együttműködés 
zálogának tekinti, hogy a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja olyan személy 
legyen, aki tiszteli Dunaújváros  Megyei Jogú Város polgárait és vezetőit, képes 
az egyetem és a város érdekeinek összehangolásában partneri szerepet 
betölteni és szerepet vállalni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Egyetem újra 

megválasztott rektorát a továbbiakban is támogatja.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatban foglaltakról a Dunaújvárosi Egyetem rektorát értesítse.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                       a polgármester 
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                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      Határidő:  2017. május 15.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az ülés nyílt részét berekesztem. 1 perc szünetet rendelek el. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Molnár Attila 

               polgármester                     aljegyző 
 

 
 
 


