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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 21-ei 

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. Hingyi László             képviselő 
6. Iván László képviselő  
7. Izsák Máté                  képviselő 
8. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
9. Lőrinczi Konrád         képviselő 
10. Nagy Zoltánné  képviselő 
11. Pintér Attila képviselő 
12. Sztankovics László   képviselő 
13. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Gombos István          alpolgármester 
2. Szabó Zsolt képviselő 

 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Fülöpné Cserpes Márta létszám és bérgazdálkodási vezető ügyintéző 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Kozma Csilla belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
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Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
Dr. Kovács Péter Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Haraszti Julianna KIÉT elnöke 
Palkovics Katalin Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Urbán László Imre Momert Zrt. vezérigazgatója 
Bencsik István DUNANETT Nkft. általános igazgatója 
Györök Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági 

igazgatóhelyettese 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Mórocz Erika Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Horváth Attila Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Orgovány Zoltán Vasas Táncegyüttes Alapítvány képviseletében 
Béres Zsuzsanna KLIK jogi bizottsága képviseletében 
Plancon-Zádori Gyöngyi KLIK jogi bizottsága képviseletében 
Csapó Gábor Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 
Dr. Mészáros Lajos Szent Pantaleon Kórház főigazgatója 
Mudra József Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében 
Gózon-Erdélyi Henriett Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviseletében 
Juhász Katalin Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviseletében 

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

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének áprilisi rendes ülését megnyitom. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Fel szeretném a figyelmüket 
hívni, hogy tekintettel arra, és erre büszkék is vagyunk, hogy a Fejér 
Megyei Rendőr- és Tűzoltónapot az idei évben Dunaújváros nyerte el 
úgymond a szervezés lehetőségét. Ezért az ülést 9 óra 50 perckor 
megszakítjuk, hiszen 10,00 órakor kerül sor, szépen magyarul, tehát 10,00 
órakor lesz a Városháza téren a Fejér Megyei Rendőrnap hivatalos 
megnyitója. Ott adjuk át kapitány úrral a közbiztonsági díjakat, és a 
közgyűlés a munkáját a díjak átadása után, a közrendvédelmi nap 
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megnyitója után fogja folytatni. Tehát felkérem önöket, hogy legyenek 
kedvesek amennyiben érdeklődnek, akkor legyenek kedvesek a 
Városháza térre kifáradni. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
Gombos alpolgármester úr a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
szekszárdi közgyűlésén, két napos közgyűlésén képviseli a városunkat. 
Szabó Zsolt képviselő úr egy órával ezelőtt irányomba jelezte, hogy nem 
tud, igazoltan nem tud részt venni a mai ülésen. De kérte, hogy a 
képviselői indítványát, amely napirenden szerepel, azt tárgyalja meg a 
tisztelt közgyűlés. Indítványozom, hogy a nyílt ülés napirendjeit, 
tárgysorozatát négy napirenddel egészítsük ki. Ezeknek a napirendeknek 
a fontossága úgymond azóta látott napvilágot, ahogy szokták mondani, 
amióta önök a közgyűlési meghívót nagypénteket megelőző csütörtökön 
múlt héten megkapták. Ez pedig Javaslat Dunaújváros területén járda, út 
és parkoló felújítási munkálataira, ez lenne az 57. napirend. A 
Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításának véleményezése 
az 58. A Lokál újság kapcsán a Modern Media Group Zrt.-vel kötött 
keretszerződés azonnali felbontása az 59. napirend. Na, nem azért, amiért 
a Jobbik aláírásokat gyűjt, hanem azért, amit majd el fogok mondani. És a 
60. napirend, és ön is igazat fog nekem adni, a 60. napirend az I. számú 
Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzése. Sajnos az elmúlt 
napok extrém áprilisi időjárásának következtében az úgynevezett I.-es 
rendelő, tehát a kupolás épületünk teljes mértékben beázott, úgyhogy 
feltétlenül szükség van ennek a tárgyalására. Kérdezem Hingyi elnök urat, 
hogy tárgyalták-e azon napirendeket, amelyek szükségesek voltak. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! A bizottság tárgyalta a napirendi 
pontokat, és támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Voltam én alpolgármester, még lehetek is.  
 

Hingyi László képviselő: 
 
Elnézést a szóbotlásért! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Semmi gond. Csak úgy. Az élet hozhat bármit. Még sokáig leszünk sokan, 
tehát még bármi lehet. Kérdezem Tóth Kálmán elnök urat, hogy tárgyalta-
e az ügyrendi bizottság azt a napirendet, amit esetleg tárgyalnia kellett. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tárgyalta a bizottság. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm. 
 
Aki egyetért az 57. sürgősségi napirend felvételével, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros területén járda, út és 
parkoló felújítási munkálataira” című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
209/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló 
felújítási munkálataira” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 57. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

58. napirendi pont felvétele! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
alapító okirata módosításának véleményezésére” című előterjesztést – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
210/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 
véleményezésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító 
okirata módosításának véleményezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
58. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

59. napirendi pont felvétele! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött 
hirdetési keretszerződés felbontására” című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
211/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 
felbontására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési 
keretszerződés felbontására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 59. 
napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Na, most hogy fölbontjuk a szerződést, mindenki milyen lelkessé vált. 
Ugye a közgyűlés egyhangúlag támogatta a napirend felvételét. 60. 
napirendi pont! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési 
munkáinak elvégzésére” című előterjesztést – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
212/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési 
munkáinak elvégzésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 60. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így a nyílt ülés teljes tárgysorozatáról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
213/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására  
 
6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára  

 
7. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló 

nyilatkozatának elfogadására 
 
8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére 
 
9. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
11. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez 

kapcsolódó többletforrás biztosítására 
 
12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a 

szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona 
felújításának idejére 

 
13. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a 381/1 hrsz-ú ingatlanon 
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14. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 
15. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-

ai emlékmű előtti terület felújítására 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt 

közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 
biztosítására 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott 
ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-
tervezetének jóváhagyására 
               

20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi 
jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 

 
22. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és 

hajléktalan emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

 
24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat 
módosítására 

 
25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 

megbízási szerződések megkötésére 
 
26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 

Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
27. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

jóváhagyására 
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28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására 

 
29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
 
30. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
 

31. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási 

szerződés megkötésére 
 
33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 

34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és 

Szakközépiskola, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
38. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
    
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételére 
 
41. Javaslat az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó 

Sportegyesület sportpályázatának elbírálására 
               

43. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2017. évre 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú 
módosítására 
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45. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) 

határozata 2. pontja módosítására 
 
47. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (DUNANETT NKft.) 
 

48. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 

 
49. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 

épületének, a DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének 
kiépítésére, forrás biztosítására 

 
50. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 

történő bérbeadására 
 
51. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
 
52. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 

volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
54. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
55. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

           
56. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 
 
57. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 
 
58. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 

véleményezésére 
 
59. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 

felbontására 
 
60. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Hoppá! Cavinton. Elnézést kérek! Indítványozom, hogy a 41. napirendi 
pontot ne tárgyalja a közgyűlés. Tudom, de egyesével szavazunk. Tehát 
előbb a 41.-ről legyenek kedvesek! Ez az „Egészségkárosott Emberekért” 
Alapítvány alapító okiratának módosítása. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 41. napirendi pontját – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – levette tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
214/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés 41. napirendi pontjának levételéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 41. napirendi pontját, mely „Javaslat az „Egészségkárosodott 
Emberekért” Alapítvány alapító okiratának módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A 46.-ról. Ez egy korábbi, márciusi közgyűlési határozatunk módosítása. 
További egyeztetések okán. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
215/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés 46. napirendi pontjának levételéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 46. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 2. pontja módosítására” levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És indítványozom, hogy az eredetileg a zárt ülés 11. napirendjén szereplő 
napirend, ez a DVG Zrt. ügyrendjének az elfogadása, véleményem szerint 
semmi nem indokolja, hogy a közgyűlés zárt ülésen tárgyalja, semmi az 
égvilágon. 
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Tehát indítványoznám ennek a nyílt ülésen való megtárgyalását, 
mégpedig a végén, ötven, hatvanakárhányadikként.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 11. napirendi pontját nyílt ülésen – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
216/2017. (IV.21.) határozata 

a zárt ülés 11. napirendi pontjának nyílt ülésen való megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 11. napirendjét, mely „Javaslat a DVG Zrt. 
felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására”, nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És akkor megkérném önöket, hogy legyenek kedvesek még egyszer 
szavazni a nyílt ülés teljes napirendjéről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
217/2017. (IV.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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5. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 
önkormányzati rendelet módosítására  

 
6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára  

 
7. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló 

nyilatkozatának elfogadására 
 
8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére 
 
9. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
11. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez 

kapcsolódó többletforrás biztosítására 
 
12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a 

szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona 
felújításának idejére 

 
13. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a 381/1 hrsz-ú ingatlanon 
 
14. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 
15. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-

ai emlékmű előtti terület felújítására 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt 

közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 
biztosítására 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott 
ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-
tervezetének jóváhagyására 
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20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi 
jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

 
21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 

 
22. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és 

hajléktalan emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

 
24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat 
módosítására 

 
25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 

megbízási szerződések megkötésére 
 
26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 

Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
27. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

jóváhagyására 
 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására 
 
29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
 
30. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
 

31. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási 

szerződés megkötésére 
 
33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
 

34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
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35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
38. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
    
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételére 
 

41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó 
Sportegyesület sportpályázatának elbírálására 
               

42. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2017. évre 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú 
módosítására 
          

44. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 

 
45. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (DUNANETT NKft.) 
 

46. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 

 
47. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 

épületének, a DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének 
kiépítésére, forrás biztosítására 

 
48. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 

történő bérbeadására 
 
49. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
 
50. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 

volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
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51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 
52. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
53. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

           
54. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 
 
55. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 
 
56. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 

véleményezésére 
 
57. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 

felbontására 
 
58. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére 

 
59. Javaslat a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
218/2017. (IV.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. április 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Legyenek kedvesek Forgó Krisztina köztisztviselőnek a 
jegyzőkönyvvezetés jogát megadni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
219/2017. (IV.21.) határozata 

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

Rátérünk a zárt ülés napirendjeinek az elfogadására. Vannak olyanok, 
amelyeket ugye törvény értelmében, kitüntetési javaslat, személyi 
kérdések eleve zárt ülésen tárgyalunk, viszont akkor kérném, hogyha 
fölveszik, akkor legyenek kedvesek fölvenni a zárt ülés 4. napirendi 
pontjának a zárt ülésen való tárgyalásának az elrendelése okán, 
önkormányzatunk szabad pénzeszközeiből értékpapír jegyzés című 
napirend. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
220/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad 
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján. 
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Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DV N Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztása című napirendet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-bizottsági tag megválasztására” című előterjesztést 
zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
221/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-
bizottsági tag megválasztására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-bizottsági tag 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DSZSZ Kft. élére ügyvezetői beosztás betöltésére vonatkozó pályázat 
értékelése című napirendet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 
(DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői 
beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat értékelésére” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
222/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 
2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére 

vonatkozó pályázat értékelésére”című napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 30. időtartam 
közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat értékelésére” zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. tavalyi éves beszámoló, valamint az ezévi 
eredményterv elfogadása, valamint a könyvvizsgáló személyének 
megválasztását megcélzó napirendet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének 
elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására” című 
előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
223/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, 

valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására”című napirend zárt 
ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 2017. évi mérleg- és 
eredménytervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének 
megválasztására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Az Innopark Nonprofit Kft. tavalyi beszámoló és ezévi üzleti terv 
elfogadása című napirendet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi 
éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadására” című előterjesztést 
zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér AttilaSztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
224/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat az Innopark 
Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
elfogadására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a Dunanett Vagyonkezelő Kft. tavalyi beszámolója! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi 
éves beszámolójának megismerésére” című előterjesztést zárt ülésen – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
225/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának 
megismerésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére” 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: 
 

És a Dunanett Kft. 2016. éves beszámolójának megismerése című 
napirend! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
226/2017. (IV.21.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 21-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett Nkft. 
2016. évi éves beszámolójának megismerésére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVG ügyrendről döntöttünk, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk. Egy kis 
figyelmet szeretnék kérni! 
 
Akkor a zárt ülés valamennyi napirendi pontját, aki támogatja! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
227/2017. (IV.21.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 21-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
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3. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb 
vezetőjének megbízására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad 

pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 
 
5. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-

bizottsági tag megválasztására 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 

2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 

 
7. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, valamint a 
könyvvizsgáló személyének megválasztására 
 

8. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására 

 
9. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának 

megismerésére 
 

10. Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A tanácskozási jogot a meghívott vendégeknek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
228/2017. (IV.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. április 21-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

És a jegyzőkönyvvezető személye kapcsán meglévő napirendet! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
229/2017. (IV.21.) határozata 

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

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó: a polgármester 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

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

önkormányzati rendelet módosítására 
    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 
állami beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
7. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló 

nyilatkozatának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás kiegészítésére 

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 
 
9. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
Előadó: az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez 

kapcsolódó többletforrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a 
szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona 
felújításának idejére 

      Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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13. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a 381/1 hrsz-ú ingatlanon 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
 
14. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
15. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
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 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-

ai emlékmű előtti terület felújítására 
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 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt 

közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 
biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban benyújtott 
ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés-
tervezetének jóváhagyására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



25 
 

              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
               

20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi 
jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
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 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
22. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és 

hajléktalan emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

 
24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat 
módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 

megbízási szerződések megkötésére 
      Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 

Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 
      Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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27. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 
jóváhagyására 

    Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására 
      Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 
      Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
30. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
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 
 

31. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási 
szerződés megkötésére 
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 
 
33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke                     
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

 
34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 

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 
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35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

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

 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

    
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

     
41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó 

Sportegyesület sportpályázatának elbírálására 
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 
               

42. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2017. évre 
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 

 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke       
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44. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            
              a pénzügyi bizottság elnöke       

 
45. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (DUNANETT NKft.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

46. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 
közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
47. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 

épületének, a DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének 
kiépítésére, forrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

48. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 
történő bérbeadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

49. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
50. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 

volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a jegyző                            

 
52. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előadó: a polgármester                            

 
53. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

Előadó: a polgármester 
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54. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 
Előadó: a polgármester 

 
55. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 

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

56. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 
véleményezésére 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

57. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 
felbontására 
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 
 

58. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére 
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 
 

59. Javaslat a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
3. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb 

vezetőjének megbízására 
Előadó: a polgármester 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad 

pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
5. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-

bizottsági tag megválasztására 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 

2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
7. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, valamint a 
könyvvizsgáló személyének megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

8. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának 

megismerésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

10. Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szeretném önöket tájékoztatni, hogy Benkovics Kornélia gazdasági 
igazgatónő 2017. 04. hó 11-ei hatállyal, azonnali hatállyal indokolás nélkül 
lemondott a köztisztviselői jogviszonyáról, melyet jegyző asszonnyal 
támogattunk, így a munkaviszonya megfelelő köztisztviselői törvény 
megfelelő lépései hatályos előírásai alapján meg fog szűnni. Első 
napirendhez kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor 
lezárom a napirendet, és szeretném, úgy látom, az ellenzéki képviselők a 
parlamenti módszert alkalmazzák, majd elmondják sajtótájékoztatón. 
Szeretném önöket tájékoztatni néhány általam fontosnak vélt eseményről. 
Március közepén Dunaújvárosban járt Orosháza város, Békés megye, 
Orosháza város polgármestere és alpolgármestere, és érdeklődtek a 
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Hankook munkásszálló kapcsán, ők maguk is ott több olyan cég van, 
amely közösen szeretne Orosházán munkásszállót építeni. Hát, a 
beszélgetés baráti jellegű volt, de igazából érdemben ugye én magam 
nem nagyon tudtam tájékoztatást adni. Kértem, hogy a Hankook megfelelő 
ügyvezetésében megfelelő személyeket keressék meg, hiszen ez nem 
egy városi vállalt feladatunk volt. Úgyhogy amúgy föl is vette a 
polgármester úr a kapcsolatot a cég képviselőjével. Dunaújvárosban járt 
március hónapban Bosznia-Hercegovina nagykövete. Mint önök is 
érezhetik, az elmúlt időszakban Dunaújváros nemzetközi kapcsolatai egy 
új szakaszba léptek. Ugye a horvát, a szerb, illetve a bosnyák nagykövet 
úr is tiszteletét tette a városban Farkas Lajos múzeumigazgató úr 
meghívására. Vukovár, ugye a horvát Vukovár kapcsán már komoly 
előrehaladott tárgyalások folynak a két település közötti esetleges testvér 
települési kapcsolat felvételéről. Amennyiben érdemben erről majd 
tájékoztatást tudunk adni, egyébként is a közgyűlésnek kell meghozni ezt 
a döntést, akkor nyilvánvalóan képviselő-társaim erről értesülni fognak. 
Magyar András igazgató úr által irányított Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Középiskolában egy nagyszerű megyei gasztronómiai 
vetélkedőre került sor hagyományteremtő jelleggel Tavaszi Gasztrokaland 
elnevezéssel, ahol Fehérvár több intézménye, a felcsúti vendéglátóipari 
középiskola, valamint a dunaújvárosi vendéglátóipari középiskola 
képviseltette magát mind felszolgálás, mind a szakács szakma területén. 
Fontosnak érzem az ilyen jellegű eseményeket, hogy a város 
képviseltesse magát, hiszen attól, hogy állami fenntartásba kerültek ugye 
az általános és a középiskolák, attól még a saját intézményeinkről van 
szó. Kecskés Rózsa asszony, igazgatónő szervezésében és 
munkatársainak szervezésében az autizmus világnapjának méltó 
megemlékezésére került sor néhány héttel ezelőtt hétfőn a „Ragyogj 
kékben!” elnevezésű rendezvény, amely állt egyrészt az intézményben 
megtartott délelőtti ünnepségből, valamint a Városháza téri eseményekből. 
Amire nagyon büszkék lehetünk, hát eleve az egyetemre büszkék 
vagyunk, mert 2016. január elseje óta ugye az alkalmazott tudományok 
egyetemeként működik a korábbi dunaújvárosi önálló főiskola. Most már 
egyetemként, és az egyetem nagyon komoly pályázat alapján legyőzve pl. 
a Műszaki Egyetem pályázatát, elnyerte annak a rendezésnek a jogát, 
hogy a műszaki terület tudományos diákköri találkozója volt 
Dunaújvárosban. Több mint négyszáz hallgató, közel harminc 
felsőoktatási intézményből képviselte az intézményeket, a településüket. 
Remek szervezést bonyolított le az egyetem csapata, és túlzás nélkül 
mondhatom, hogy a fiatalok jó szájízzel távoztak a városból a 
visszajelzések alapján. Ezt is egy nagyon fontos városmarketing 
eszköznek tartom, hogy az ilyen rendezvények mellé a városvezetés 
odaálljon. A város kenyere akció sikerrel folytatódott tovább, ugye az 
óvoda, a kis óvodások voltak a megcélzott kör, tehát minden eladott, a 
Széchenyi pékség által – ez itt a reklám helye – a Széchenyi pékség által 
értékesített város kenyere eladott, kenyerenként eladott – jól 
bekeveredtem önmagam mondatába – tehát minden egyes eladott kenyér 
árából ötven forintot ugye kültéri játékeszközökre fordíthatnak az óvó 
nénik a szülők bevonásával. A következő, ugye negyedévenként van egy-
egy állomás, a következő az esőemberek szüleinek civil szervezete lesz. 
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És ami a legfontosabb, egyik legfontosabb, hogy vissza is kanyarodjunk a 
mai rendezvényhez, és erre ismételten nagyon büszke vagyok, hogy 
immáron huszadik alkalommal zajlik Dunaújváros, immáron huszadik 
alkalommal a közbiztonsági hónap rendezvénysorozatunk, melynek első 
rendezvénye a Katasztrófavédelmi Parancsnokság által szervezett 
középiskolás katasztrófavédelmi verseny volt, és amely programsorozatba 
illeszkedik egyébként a megyei rendőrnap, ugye amelyről már szót 
említettem. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

230/2017. (IV.21.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontra, a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról! 
 
Hozzászólás hiányában, aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
231/2017. (IV.21.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

                    Haraszti Julianna, a KIÉT elnöke 
                    Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A harmadik napirendi pont, a tavalyi évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadása. Felhívom a figyelmüket, hogy képviselő-társaim 
megkapták a független könyvvizsgáló jelentést. Bata úr családi okoknál 
fogva nem tud részt venni a mai ülésen, ezt írásban jelezte. Őszinte 
részvétemet fejezem ki Bata úr családjában bekövetkezett tragédia miatt 
innen Dunaújvárosból is könyvvizsgáló úrnak. Felhívom a figyelmüket, 
hogy három határozati javaslatból áll az előterjesztés, valamint egy 
rendelettervezetből.  
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
232/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy  
 a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett intézményi 

alulfinanszírozások összegét  
 a Polgármesteri Hivatal,  
  a Bölcsődék Igazgatósága,   
  az Egyesített Szociális Intézmény,  
  az Útkeresés Segítő Szolgálat,  
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  a Bartók Kamaraszínház,  
  a József Attila Könyvtár,  
  az Intercisa Múzeum  
  és a GESZ részére  

nem utalja ki .  
 Az Óvoda részére kötelezettségvállalásaira tekintettel 8 704 000 Ft összegben a 

kiutalást jóváhagyja.  
  Az Egészségmegőrzési Központ esetében a 201 020 Ft sajátos elszámolásként 

kezelt többletfinanszírozás visszautalását rendeli el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. április 28. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-es! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
233/2017. (IV. 21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 

maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított 
és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti szabad 
maradványösszegét az önkormányzat évközi többletkiadásainak finanszírozásához, 
a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az általános tartalék előirányzat 
sorra 140 238 888 Ft összegben és a pályázati tevékenység, felkészítés, önrész 
előirányzat sor javára  300 000 000 Ft összegben számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: A soron következő költségvetési rendelet módosítása 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

III. rész! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
234/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 

maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított 
és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.b. melléklete szerinti 89.833.041 Ft 
összegű szabad maradvány összegét az intézményektől elvonja és az így keletkező 
többletforrást az intézmények évközi többletigényeinek finanszírozásához a 2017. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében Intézményi tartalék  javára számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője 
Határidő: - Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. április 28. 
                - A költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a 2017. évi költségvetési 
                  rendelet soron következő módosítása 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a rendelettervezetről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – megalkotta a 13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat az ezévi 
költségvetésünkről szóló rendelet módosítására című napirend. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt) – megalkotta a 14/2017. (IV.24.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

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

önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A temetőkről szóló rendeletünk módosítása. Megkérem Palkovics Katalin 
asszonyt, a Kegyelet Bt. ügyvezetőjét, üdvözlöm tisztelettel, hogy röviden 
a módosítás lényegét legyen kedves ismertetni.  
 

Palkovics Katalin a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője: 
 
Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A helyi 
temető rendeletünk módosítására azért került sor, mert a tavalyi évben 
kormányrendelet jelent meg, a 441/2016-os kormányrendelet, mely 
december 16-ai határidővel jelent meg. Január 1-től kell alkalmazzuk, és 
ebben vannak olyan dolgok, amit kötelezően előírtak az önkormányzatok 
számára, hogy a helyi rendeletben ezek módosításra kerüljenek. Többek 
között ugye a szociális temetésnek az eltolása, illetve a temető 
szolgáltatókra vonatkozik egy olyan számlakép, amelyet kötelezően be 
kell tartsunk. És ez ugye az üzemeltetőkre is hatással van, és ennek a 
módosítására került sor ebben a rendeletben. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezet „B” változatát elfogadta és – 
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mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt) – megalkotta a 15/2017. (IV.24.) önkormányzati 
rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
6. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” 

elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok 
elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben az „Intercisa Múzeum” elnevezésű állami beruházás 
előkészítésével kapcsolatos tanulmányokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, támogassa! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
235/2017. (IV.21.) határozata 

a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű 
beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével 

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. készíttesse el a Modern Városok Program keretében az „Intercisa 
Múzeum” elnevezésű beruházás turisztikai hatástanulmányát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 

határozat 1. pontjában meghatározott feladattal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. május 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladathoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 2,5 millió Ft + ÁFA 
értékben, mindösszesen 3.175.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 5. 
melléklet, 23.3. TOP-Programok dologi kiadások soráról biztosítja, utólagos 
elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésben megnevezett határidő 
 
7. Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról 

szóló nyilatkozatának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási 
kritériumokról szóló nyilatkozat elfogadását tárgyalja a közgyűlés. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
236/2017. (IV.21.) határozata 
a DUNA-MUNKA-TOP projekt  

területi kiválasztási kritériumokról szóló nyilatkozatának  
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számú, „DUNA-MUNKA-TOP” 
megnevezésű projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló nyilatkozatát, továbbá 
felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét a nyilatkozat aláírására. 
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Felelős: - a határozat végrehajtására: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésre: 
                a városfejlesztési igazgató 
Határidő:  2017. április 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a TOP-6.2.1-15 Makk Marci megújul c. projekt forrás 

kiegészítésére 
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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Makk Marci megújul című projekt forrás kiegészítésére kerül sor. 
Kérdezném Szabó Imre főépítész urat, hogy mi indokolja a forrás 
kiegészítést.  
 

Szabó Imre városfejlesztési igazgató: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pályázat 2016 áprilisában 
került benyújtásra. Azóta eltelt egy év, és mind a munkadíjak, mind pedig 
az anyagárak vonatkozásában jelentős költségnövekmény keletkezett, és 
valójában ez a fő indoka ennek a forrás kiegészítésnek. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem volt előre látható? Tehát az hogy keletkezik menet közben? Ha 
felhomályosítana engem, akkor megérteném én is, bár bölcsész vagyok. 
Tehát menet közben. Tehát előre ez miért nem volt látható ennek a 
költségnövekedésnek a megjelenése? 
 

Szabó Imre városfejlesztési igazgató: 
 
Valójában azért nem volt látható, mert az európai uniós források olyan 
mértékű nem inflációt, hanem, tehát nem az egész gazdaságot érintő 
inflációt, hanem az építőipari volument érintő inflációt generáltak, amit 
előre nem lehetett megjósolni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Ezzel a Makk Marci projekttel kapcsolatban egyetlenegy 
észrevételem lenne, és természetesen nem kívánom az óvoda felújítással 
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kapcsolatban negatív véleményt mondani, mert ez egy abszolút pozitív 
dolog. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez bölcsőde. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Bölcsőde. Bocsánat! Tehát ez egy abszolút pozitív és jó dolog. Ami engem 
aggaszt ebben a történetben, pontosan ez az ötvenmillió forintos 
áremelkedés. Tehát látjuk folyamatosan nap mint nap országos szinten, 
hogy projektek még el se indulnak, de már többe kerülnek ötszázmillióval, 
egymilliárddal vagy akár húszmilliárddal is, attól függ, hogy ki a nyertes 
delikvens. És énnekem olyan érzésem van, és az a véleményem, hogy itt 
is nem az építőipari árak emelkedése dominál, hiszen mint jól tudjuk, 
Magyarország jobban teljesít, az infláció 1-2% körül van, stb., stb. Ezt 
halljuk állandóan. Tehát nem indokol semmiképpen sem azt gondolom 
20%-os áremelkedést fél év alatt. Tehát az, hogy 250 millió forint helyett 
300 millió forint fölé emelkedett a bölcsődének a felújítási költsége, én azt 
gondolom, hogy ez egy erősen korrupciógyanús történet. És ez a 
véleményem róla. Lehet, hogy képviselő asszonynak más a véleménye, 
nekem ez. És azt azért megemlíteném, hogy év elején elmondtam, hogy 
önök kiadják a döntést a kezükből minden egyes projekttel kapcsolatban. 
Kiadták ugye a Modern Városok Program keretében az összes projektről 
kiadták a döntést a Vasmű út 41. Kft. kompetenciájába, semmilyen 
közbeszerzés nem kerül sem a gazdasági bizottság elé, sem a pénzügyi 
bizottság elé, sem a közgyűlés elé. Minden a Vasmű út 41. Kft.-ben dől el. 
Ez a bölcsőde felújítási projekt is a Vasmű út 41. Kft. által végzett munka 
alapján dőlt el. Ötvenmillióval megnőtt a közbeszerzésnek az értéke, 
vagyis a beruházásnak az értéke egész pontosan. És ennek a 
beruházásnak a nyertese az önök által a gazdasági bizottságba delegált 
fideszes bizottsági tag, az ő cége. Tehát egy fideszes… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mik vannak! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 

fideszes bizottsági tag nyerte meg ezt a közbeszerzést ötvenmillió forinttal 
drágábban, mint ahogy eredetileg erre a város pályázott, illetve forrásokat 
nyert el. Tehát énnekem ez nem tetszik. Az, hogy megújul a Makk Marci 
tetszik. Az, ahogy végzik ezt a munkát, és az, ahogy nyertest hirdetnek, az 
nem tetszik, és kérdéseket vet fel bennem. Köszönöm. 
 

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

 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, ellene szavazott 1 fő, tartózkodott 2 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
237/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.2.1-15 „Makk Marci megújul” 

c. projekt forrás kiegészítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 
azonosítószámú, „Makk Marci megújul” c. projekt támogatási összegéhez forrás 
kiegészítést nyújtson a projekt megvalósítása érdekében.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgatóság vezetője 
         - a határozat közléséért: 
                    a városfejlesztési igazgatóság vezetője 

Határidő: 2017. május 5. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
pontban foglalt forrás kiegészítés összege nettó 39 038 415,-Ft+ÁFA, bruttó 
49 578 787,- Ft, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére 
biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai 6. Makk Marci megújul sora terhére biztosít fedezetet, a 
költségvetés 5.melléklet 23.3 TOP Programok 3. dologi kiadások sorról történő 
átcsoportosítás útján. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                a polgármester 

                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő: 2017. október 30. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen 
határozatban 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 
 
9. Javaslat SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

A következő napirendi pontunk, SECAP készítés az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése pályázatok. Magyarul mi helyett 
nyomott mit? Beácska! Tehát SECAP készítése az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése pályázatok megvalósítása érdekében.  
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
238/2017. (IV.21.) határozata 

Javaslat SECAP készítéséről a  
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai  

korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé 
Dunaújváros (SECAP) elkészíttetésére a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 
azonosítószámú „Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” 
című projekt, valamint a TOP-6.5.1 prioritási soron megítélt támogatási forrásból 
megvalósuló projektek megvalósítása érdekében. 

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

ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
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- MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 
- LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.(2131 Göd, 

Rómaiak útja 8.)  
- LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft Egyesület 

(4028 Debrecen, Kassai út 26.) 
- Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Egyesület (1056 

Budapest, Szerb u. 17-19.) 
 

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

Határidő: 2017. április 24. 
 
3. 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  TOP 6.5.1. Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése során fedezetet biztosít. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

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

Határidő: 2017. december 31. 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése 
keretében, koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek 
elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
Előadó:  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

Meghívott:  Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. képviseletében 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A dunaújvárosi labdarúgó stadion fejlesztése keretében kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról című napirend tárgyalására kerül 
sor. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye azt 
jól láthatjuk, hogy hónapról hónapra megy a pénz. Tehát minden 
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közgyűlésen megszavazzuk a pénzt a sport, labdarúgó stadionra. Az 
elmúlt időszakban egy elég nagy közfelháborodás történt ezzel 
kapcsolatban, hiszen alulról fűthető a gyepszőnyegünk. Sok-sok-sok 
tízmillió forintot költünk rá, és mégis olyan a minősége, nem akarok itt 
rossz dolgokat mondani, mint egy megye II.-es, megye III.-as szintű 
csapatnak itt Dunaújváros környékén. Azt gondolom, hogyha már egyrészt 
megszavazzuk ezeket a támogatásokat függetlenül, hogy éppen a 
stadionnak melyik részére, mikor melyik részére, akkor igenis elvárható 
lenne az, hogyha egy dunaújvárosi ember kimegy, és megnéz akár egy 
amerikai foci, akár egy sima hagyományos labdarúgó mérkőzést, akkor ne 
kelljen szégyenkeznie amiatt, hogy éppen homokkal leszórt pályán kell 
játszani, vagy éppen úgy kell, úgy néz ki a stadion, mintha mondjuk az 
akasztói stadionnál járunk, járnánk. Tehát én szeretném kérni azt, hogy 
igenis hogyha már ezek a támogatások mennek, akkor az elvárásaink is 
nőjenek meg, mert az nem tartható, hogy csak fizetjük ezeket a pénzeket, 
a dunaújvárosi emberek pénzét, és közben ilyen minőségű munkát 
végeznek az illetékesek. Szeretném, hogyha erre a későbbiekben 
odafigyelnénk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm az észrevételét. Aki támogatja a határozati javaslatot, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
239/2017. (IV.21.) határozata 

A „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, 
koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 140/2017. (III.02.) határozatával 

elhatározta, hogy a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése 
keretében, koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” 
tárgyában, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás induljon és a határozat 3. pontjában szereplő, a 
közbeszerzési eljárásban a kizárólagos joggal rendelkező TÉT-91 Kft.-t 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-
009159, képviseli: Tóth Tibor)  hívta meg ajánlattételre.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 4.1.  pontja alapján a 
„Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, 
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított 
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közbeszerzési eljárás lezárásaként kijelenti, hogy  a közbeszerzési feladatok 
ellátásával megbízott BMSK Zrt. által elkészített dokumentációval egyetért, a 
közbeszerzési eljárás eredményes és a TÉT-91 Kft.-t (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7., cégjegyzékszáma: 07-09-009159, képviseli: Tóth 
Tibor) nyilvánítja nyertesnek nettó 48.500.000,-Ft+ÁFA , azaz negyvennyolcmillió-
ötszázezer forint+ áfa ajánlatával. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási szerződés és mellékleteinek aláírására, a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal.  

 
4. A közbeszerzési eljárás eredménye a fentiek szerint kihirdethető. 
 

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

Határidő: 2017. június 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

11. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez 
kapcsolódó többletforrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

                        Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Kissné Fekete Éva intézményvezető asszonyt, a Családok 
Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó 
többletforrást biztosítja a közgyűlés. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2017. (IV.21.) határozata 

    Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez szükséges 
többletforrás biztosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3.d) pontja szerinti 
„Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” címmel 
meghirdetett az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona 
Frangepán utca 54. szám alatti telephelyének fejlesztése, felújítása tárgyú projekt 
megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzését. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett pályázati 

támogatás felhasználásához szükséges felújítási pótmunkák elvégzésével a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 2.842.716,- Ft + 
ÁFA, összesen bruttó 3.610.250,- Ft vállalkozási díjért.  

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

pontban megjelölt szerződés 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. április 28.  
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.b. 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok 
CSÁO felújítási pályázat során biztosít fedezetet, az 5/b melléklet (tartalékok) 25. 
Felhalmozási tartalékok 25.7. Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész 
előirányzat sor terhére történő átcsoportosítás útján. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

    a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

2. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron követő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjének. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. április 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és 
a szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti 
Otthona felújításának idejére 

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

     Meghívott:  Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat 
  intézményvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ugyancsak az intézményt érintő napirend, önkormányzati bérlakás és a 
szükséges költségek fedezetének biztosítása, a felújítás. A Frangepánról 
van szó, ugye? Tehát az Átmeneti Otthon felújításáról. 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
241/2017. (IV.21.) határozata 

 az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és 
a szükséges költségek fedezetének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézmény részére a 2400 Dunaújváros, Kőris utca 12/a. 2/3. szám alatt 
önkormányzati bérlakást biztosít a Családok Átmeneti Otthona (2400 
Dunaújváros, Frangepán utca 54.) felújítási idejére, 2017. április 25. napjától 2017. 
október 31. napjáig. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti ingatlant 

ingyenesen az Útkeresés Segítő Szolgálat részére használatába adja azzal, hogy 
a rezsiköltséget az intézmény köteles megfizetni. Az ingatlan használatba 
adásának kezdő időpontja 2017.április 25.  
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterét az Útkeresés Segítő Szolgálattal megkötendő, jelen 
határozat  mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2017. április 25. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a 2. pontban foglalt döntés következtében 
intézkedjen a közüzemi szolgáltatóknál a fogyasztóváltozás bejelentése iránt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Határidő: - a haszonkölcsön-szerződés aláírását követően haladéktalanul 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 2017. 

évi finanszírozását az 1. pontban megjelölt ingatlan rezsiköltségei viseléséhez 
való hozzájárulásként 127.000,- Ft-tal megemeli, azzal, hogy a fogyasztói 
végszámlák ismeretében az intézmény számoljon el a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály felé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                    az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2017. december 29. 
 

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5.b. melléklet 
Működési tartalékok 24.3. Intézményi tartalék előirányzati soron fedezetet biztosít. 

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

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 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály 
vezetőjét a határozat megküldésére. 
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Felelős:   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
Határidő: 2017. április 24. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
13. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a 381/1 hrsz-ú ingatlanon 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Urbán László Imre, a Momert Zrt. vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Üdvözlöm tisztelettel Urbán László urat, a Momert Zrt. vezérigazgatóját. A 
következő napirendi pont, Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindítása című napirend. 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
242/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a 381/1 hrsz.-ú telken 

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

Dunaújváros 381/1hrsz-ú ingatlanán a mérnökgeológiai zónák határait 
felülvizsgálják. 

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

építési szabályzat és a rendezési tervek úgy módosuljanak, hogy a 381/1 hrsz-ú 
ingatlan Gksz-4 övezetből Gip-6 övezetbe kerüljön.  

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

gondoskodjon a geotechnikai vizsgálat 1. pontban foglaltaknak megfelelő 
elkészíttetéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. május 31. 

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



50 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. július 31. 

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

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

geotechnikai vizsgálat 1. pont szerinti költségeinek fedezetére szerződést kössön - 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
költségviselővel és a tervezővel 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. május 31. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a településrendezési eszközök 2. pont szerinti 
módosításának költségeinek fedezetére szerződést kössön - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a költségviselővel 
és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. július 31. 

 
14. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontunk, a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás közötti szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése című napirend. 
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Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

243/2017. (IV.21.) határozata 
a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul véve a Dunanett 
Nonprofit Kft. indokait, utasítja a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy kezdeményezze a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunanett Kft. ügyvezető 

igazgatóját, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszüntetésével egyidejűleg dolgozzon ki javaslatot a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás Dunaújváros területén történő folyamatos ellátására és 
folytasson tárgyalásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 
hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról és javaslatát terjessze a 
közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
           - a határozat végrehajtásában történő közreműködését: 
             a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. május 18. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozatban foglaltak közlésére. 
 

Felelős: - a határozatban foglaltak közléséért: 
             a polgármester 
           - a határozatban foglaltak végrehajtásában történő közreműködését: 
                      a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. április 28. 
 

15. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási 
tevékenységhez többletforrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
                        Bencsik István, a DUNANETT NKft. igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Bencsik urat, a cég operatív igazgatóját. Mi a pontos 
megnevezése? Általános igazgató. Köszönöm. Bocsánat! Lomtalanítási 
tevékenységhez többletforrás biztosítása. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az nagyon fontos 
feladat itt a városban a zöldhulladék elszállítása. Azt gondolom, hogy 
ebben természetesen támogatom, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
emellett van egy nagy problémánk, a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő 
edények környékén kialakult tarthatatlan állapotok. Én arra szeretném 
megkérni a tisztelt urat, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a 
Dunanett Budai Nagy Antal úton lévő telephelyen egy konténer 
elhelyezését, ahova az olyan szemeteket be lehetne szállítani, amit nem a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé kéne rakni. Borzasztó állapotok 
vannak, így a Béke városrészben, ha megnézi a Bagolyvár környékét. 
Eltakaríttatjuk, nagyon komoly pénzért eltakaríttatjuk a szelektív 
hulladékgyűjtő környékén az odahordott más szemeteket. Ugye edényzet 
kell hozzá, munkaerő kell hozzá, föl kell pakolni még egyszer. Ha lenne 
annak lehetősége, hogy a Budai Nagy Antal úton elhelyezni egy olyan 
konténert, amibe a választópolgárok maguk kivihetnék a szemetet és 
elrakhatnák, sokkal olcsóbbá tennénk ezt a dolgot. Nem kéne behordani, 
rendelni, a DVG Zrt.-nek elszállítani, mert már most fogom indítványozni, 
hogy a Béke városrészből, a Bagolyvártól kérem, távolítsák el a szelektív 
hulladékgyűjtő edényzetet. Tarthatatlan állapotok vannak ott. De a 
zöldhulladék elszállítását teljesen támogatom. Az a baj, hogy sok 
városlakó nem is ismeri ennek a lehetőségét, hogy be kell jelenteni, ha 
valaki zöldhulladékot el szeretne szállítatni. Megkapja a megfelelő 
zsákokat, kirakhatja, és megvannak a pontos időpontok. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem igazgató urat, hogy írásban válaszoljon majd a képviselő úr 
felvetésére. Egyébként jogosnak ítélem a… Vagy röviden megtenné 
most? Köszönöm. 

 
Bencsik István a DUNANETT Nkft. általános igazgatója: 

 
Köszönöm szépen. Röviden csak. A Budai Nagy Antal utcai telephelyünk 
rendelkezésre áll a lakosok számára a szelektív… Ugye most nem a 
szelektív hulladékról beszélünk, hanem az illegálisan eldobott 
szemetekről. Tehát ez egy általános probléma, amit a képviselő úr 
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feszeget, ez nincs megoldva sem Dunaújvárosban, sem más városokban, 
ez nem egy dunaújvárosi probléma. Ugye erről már évek óta vagy régebb 
óta beszélünk, hogy mi legyen ennek a sorsa, de itt, amit a polgármester 
úr, a szemét magától nem szóródik el, az oda, valaki odarakja. Tehát 
igazándiból azt kellene, hogy ezt megakadályozzuk valahogy, hogy a 
szemetet ne dobálják el az emberek, mert erre kapacitás, illetve pénz, hát 
igazán minden pénzkérdés, hogy ki szedje össze, és kinek a költségén. 
Ugye ez egy érdekes kérdés, de erről nyilván beszélni kell, vagy erre 
helyezni kell, de amit ön mondott, a lakosság számára a szelektív szemét 
elhelyezése a Budai Nagy Antal utcában korlátlanul áll rendelkezésre 
lehetőség. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez egy barokkos kettő mondat volt. Köszönöm szépen igazgató úr 
válaszát. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

244/2017. (IV.21.) határozata 
a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 

1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 
képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 7.620.000,- Ft összegben megköti a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 2017. első félévére vonatkozólag. 

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

közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges 
bruttó 7.620.000,-Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5. mellékletében 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások soráról az 5. 
melléklet 4. Környezet-egészségügy dologi kiadások sorra való 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási 
keretszerződést írja alá.  

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

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

Határidő:   2017. április 28. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el, 
továbbá a kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. 

október 23-ai emlékmű előtti terület felújítására 
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 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A város temetőjében található ’56-os emlékmű előtti terület felújítása. Én 
nagyon örülök ennek a napirendnek, mert megérdemli az a terület a 
rendben tartást. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

245/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i 

emlékmű előtti terület felújításáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű 
előtti terület felújítási munkálatait. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 7/a. Mellékletének 2. városüzemeltetés 7-es során 
3.000.000,- Ft összegben rendelkezésre áll. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
az 1956. október 23-i emlékmű előtti terület felújítására irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. június 30. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt 

közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek 
biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Meghívott:  Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A város temetőjében található lejárt közköltséges sírokról való lemondás 
és az ehhez kapcsolódó költséges biztosítása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót ismételten. Én azért fogok tartózkodni ennél a napirendi 
pontnál, mert az ügyrendi bizottság amikor tárgyalta ezt, felvetődött egy 
igen komoly kérdés ebben, hogy ugye a Duna menti városoknak van egy 
bizonyos kötelezettsége az ismeretlen holttestekkel kapcsolatban. És 
vajon nem követünk-e el törvénytelenséget azzal, hogyha most ezt a 
napirendet megszavazzuk. Nem tudom, hogy utánajártak-e. Ott az 
ügyrendi bizottságnál nem történt erre, nem kaptunk erre választ. És én 
azt gondolom, hogyha ez így van, akkor egy-egy esetnél, amikor mondjuk 
a dunaújvárosi önkormányzathoz vagy bárkit az illetékes bepereli, sokkal 
nagyobb költséget fogunk kifizetni, mint amitől most megszabadulunk. 
Amennyiben válasz érkezett, akkor annak örülök. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Katalin! Megkérném válaszadásra! 
 

Palkovics Katalin a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője: 
 
Köszönöm a szót, illetve a kérdést is. Mert én is azt gondolom, hogy 
nagyon jogos a kérdés. Viszont ennek teljesen tiszta jogszabályi háttere 
van. A temetkezési törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó, annak 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet, ha gondolja, be is idézem, már 
hogy a számait, utána tudna nézni. A 43/1999-es törvényünk a 
temetkezésről és a temetkezés rendjéről, illetve a 145/1999-es 
kormányrendelet ennek végrehajtásáról, szabályosan rögzíti, tehát 
jogszabályilag rögzítve van, hogy ezek megoldhatók, milyen módon, 
milyen határidőkkel teljesíthetők. Egyébként a lejárt sírhelyek öt év után 
teljes biztonsággal kiüríthetők, illetve amennyiben látta, az 
előterjesztésben szerepel az is, hogy ezek az elhunytak ugyanúgy 
továbbra is a dunaújvárosi köztemető területén fognak nyugodni. Annyi, 
hogy nem jelölt, hanem jelöletlen sírban. Viszont nyilvántartásban fognak 
szerepelni. Tehát bárki bármikor hamvasztott formában hozzájuthat 
ezekhez a későbbiekben, ha igényt tart rá. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Én megkaptam ügyvezető igazgatónőtől a választ arra, amit 
kérdezni akartam. Ugye az anyagban nem találtam utalást arra, hogy mi 
fog történni a hamvakkal. Az benne szerepel, hogy továbbra is a 
temetőben lesznek nyilvántartva, de konkrét utalás nem volt. Így ahogy 



57 
 

mondta ügyvezető igazgató asszony, ez így teljesen rendben van. 
Köszönöm. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

246/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges 
sírokról való lemondásról és az ehhez kapcsolódó költségek biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával lemond 

Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemetőjében található XXI.-es és XXV.-ös 
parcellában lévő 168 db közköltséges sírhelyről, és egyben elrendeli az 
elhunytak exhumálását, hamvasztását, valamint a két parcella teljes 
rekultivációját és zöldfelület kialakítását. 

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

Önkormányzata nettó 8.848.884,- Ft +ÁFA fedezetet biztosít a 2017. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 5. 
Mellékletének 2. Városüzemeltetési feladatok: 3. dologi kiadások - Köztemető 
fenntartása és működtetése- sírhely megszüntetés elnevezésű kiemelt 
előirányzat során.  

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

pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
köztemetőjében található lejárt közköltséges sírokról való lemondó nyilatkozat 
aláírására és az ehhez kapcsolódó temetkezési jellegű feladatok elvégésére 
irányuló Kegyelet Bt.-vel megkötendő előkészített vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. április 28. 
    - a szerződésben foglalt feladatok elvégzésére: 2017. szeptember 29.  
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi 
játékeszköz telepítésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

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

A Vasvári iskola melletti Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi 
játékeszköz telepítése című napirend. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tényleg rövid leszek. 
Szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy ezt a játszóteret 
felújítjuk, ugyanis nagyon fontos számomra, hogy a családokat és a 
gyerekeket támogassuk. Nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben az 
összes játszóterünk és az összes képviselő-társam területén ez meg fog 
valósulni. Nem is húznám tovább a szót. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Akkor én is 
szeretném bejelenteni, hogy az Újtelepen a játszótéren holnapi nap egy új 
játszóelem lesz beépítve, ami már megtörtént, és holnap az Újtelepen a 
játszótér környékén egy nagyon komoly festést fogunk a kerítéseken 
végrehajtani. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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És vasárnap pedig? 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Hát, vasárnap pedig a jó időnek köszönhetően megtartjuk a harmadik 
piknikünket… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Erre gondoltam. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
… ami Újtelepen lesz, és nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak, 
hogy meg fogja tisztelni a piknikünket. Mindenkit szeretettel várunk, aki 
úgy érzi, hogy megtisztel bennünket. Készülünk rá. Holnap társadalmi 
munka van, és nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eljönnek. És 
akkor elmondanám most is, hogy a két közgyűlés között a kistemetőt is 
kitakarítottuk, úgyhogy végezzük azokat a munkákat, amikkel a 
választópolgárok megbíztak. Köszönöm szépen. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
247/2017. (IV.21.) határozata  

 a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz 
telepítésére 

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

4.422.864.- Ft összegű árajánlatát a Petőfi ligeti játszótér területére két új 
játékeszköz telepítésére és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
-vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 5. 
                    - a szerződés aláírására: 2017. május 10. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a játékeszközök telepítési 

munkáihoz szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet 7.a. számú melléklet „2. 
Városüzemeltetés” „2. Játszótéri eszközök cseréje” – szakfeladat során bruttó 
1.961.664,- Ft fedezet biztosított, a fennmaradó bruttó 2.461.200,- Ft összeget az 
5. számú melléklet – 4.„Környezet és egészségügy” 2. Dologi kiadás Galambirtás 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket végezze el.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

Határidő: – a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                    – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. május 9. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására” tárgyban 
benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a 
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzatunk részére felelős közbeszerzési feladatok ellátása 
tárgyban benyújtott ajánlatok értékelése, a nyertes kiválasztása, valamint 
a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyását tárgyalja a közgyűlés. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
248/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyban benyújtott ajánlatok értékeléséről, 

a nyertes kiválasztásáról, valamint a megbízási szerződés-tervezetének 
jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros MJV 

Önkormányzata részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátása” tevékenység elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt – az Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (1026 Budapest, 
Pasaréti út 83.) bízza meg 850.000,-Ft + ÁFA / hó, mindösszesen évi 
10.200.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért 2017. május 10. - 2018. május 9. 
közötti időtartamban. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály vezetőjét a határozat közlésére, továbbá a szerződés 
előkészítésével kapcsolatos teendők elvégzésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. május 9. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 18. „Helyi közügyek igazgatási 
és egyéb kiadásai” elnevezésű feladatsoron fedezetet biztosít.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                          a polgármester 
   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                          a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: folyamatos 

 
20. Javaslat „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a 

dunaújvárosi jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok 
üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
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 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Szolgáltatási szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok és a sportingatlanok 
üzemeltetésével összefüggő ajánlattételi felhívás és dokumentumok 
elfogadása, az eljárás megindítására kerül sor. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy aláírtak az ülés előtt egy titoktartási nyilatkozatot. Kérem 
ennek a maximális betartását! Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Énnekem kérdésem lenne csak, hogy a DVG annyi 
mindent tud ebben a városban végezni, mi az oka annak, hogy ezt a 
sportlétesítmény üzemeltetést nem adjuk oda a DVG-nek. Tehát ugye 
most is üzemeltetik az uszodát, bármi mást a városban, büféket, 
konyhákat, végzik a dolgukat. De ezeket a sportlétesítményeket, mint a 
jégcsarnokot meg az egyéb sportingatlanokat szerintem a DVG Zrt. 
ugyanolyan jól tudná működtetni, mint ahogy most öt éven keresztül 
működtet egy debreceni illetőségű cég. És mivel a következő két és fél 
évben erre, ha jól látom, 924 millió forintot kíván a város elkölteni 
közbeszerzés útján, ezért azt gondolom, hogy annak a 924 millió forintnak 
jobb helye lenne a városban, jobb helye lenne a DVG-nél, a saját 
cégünknél. Hogyha ezen haszon van, márpedig van, mert a debreceni cég 
sem egy jótékonysági intézmény, akkor ez a haszon inkább a DVG-nél 
csapódjon le, a városi cégnél, és hogy egyáltalán gondolkodtak-e ebben, 
és ha igen, akkor miért nem a DVG csinálja. Még a közbeszerzési 
költségeket is meg lehetne úszni vele. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Osztályvezető urat megkérem, hogy írásban legyen kedves majd a 
képviselő úr feltett kérdésére válaszolni. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Ha az a válasz 15 
napon belül, hogy nem a DVG Zrt. csinálja, akkor meg az a kérdés, hogy 
miért nem a sportlétesítmények teljes körére írtuk ki a közbeszerzésnek. 
Ugye a DVG Zrt. üzemeltet egy pár pályát már, műfüves pályát, kispályát. 
Ez mellett fog üzemeltetni még kint a tömegsporttelepen egy másik füves 
pályát. Ez mellett fog üzemeltetni még egy műfüves locsolóst, ami 
locsolással lesz egybeépítve. Én azt látom, hogy nem teljes körűen. Én azt 
gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy a DVG Zrt. struktúrájában meg kell 
változtatni, és azzal foglalkozzon, ami a város üzemeltetésének fontos, 
akkor ebbe a közbeszerzésbe ezeket a pályákat is beraktam volna. De 
emlékszik rá, ugye a PASE a TAO-ból elég sok mindenre pályázott. 
Megépített egy jó pár pályát. Ezeket a mind a DVG Zrt. üzemelteti és tartja 
karban. Ehhez adtunk az önkormányzattól elég sok pénzt, akár az 
építményre, gázra és egyéb más bekötésre, meg a többire, a pályának a 
használatával kapcsolatos gépek, berendezések beszerzésére. Én akkor 
ezt hiányolom belőle, hogy akkor miért nem teljes körűen adjuk oda a 
debreceni cégnek, hogy üzemeltesse a sportlétesítményt. Köszönöm 
szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
249/2017. (IV.21.) határozata 

“Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról és a fedezet 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Szolgáltatási koncessziós 
(üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetése” tárgyban, Kbt. Negyedik rész, nemzeti értékhatárt 
elérő értékű nyílt [Kbt. 118. § szerinti] közbeszerzési eljárás lefolytatását 
támogatja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladat 

megvalósításához támogatja a határozat mellékletében csatolt ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal, a Közbeszerzési 
Értesítőben történő közzétételt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a városüzemeltetési és beruházási osztály 
Határidő: - az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
                  közzétételére a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladatok 
teljesítésére, a 2017. évi szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet 2017. 
augusztus 1. napjától nettó 25.083.000,- Ft/hó, vagyis 125.415.000,- Ft/ 5 hónap 
összegben határozza meg. 
DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. b. melléklet általános tartalék 
elnevezésű feladat soráról nettó 15 millió Ft + Áfa, azaz bruttó 19,05 millió Ft 
összeget az 5.a melléklet 13. cím/13.2. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú 
támogatása sportlétesítmény használatra előirányzat sorára történő 
átcsoportosítás útján pótfedezetet biztosít a szolgáltatás 2017. évi ellátásának 
biztosítására. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2018.-2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3) pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során, továbbá a 4) pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018-
2019. évi költségvetési rendeletek elkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
21. Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat 

aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt 
történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek 
javítása, karbantartása folyamatos üzemének biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra, a közvilágítási hálózat 
működtetése, folyamatos üzemének biztosítása című napirend. Ezzel 
kapcsolatban is aláírtak képviselő-társaim egy titoktartási és 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Kérem ennek betartását! 
 
Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
250/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 

Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása 
folyamatos üzemének biztosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés keretében 
Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – 
fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása tárgyú 
közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az 
alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a.) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2. 
 

b.) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
 

c.) Név: RONEKO Kft. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1 pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. április 27. 
   
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
22. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és 

hajléktalan emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványára, amelynek a 
tárgya a szociálisan rászoruló és a hajléktalan emberek számára 
hétvégente meleg étel biztosítása című képviselői indítvány. Hozzászólás 
van-e? Lőrinczi bizottsági elnök úr! Boldog névnapot kívánok, képviselő úr! 
Konrád nap van. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm szépen, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott néhány 
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információ, amit szeretnék önökkel megosztani. Gyakorlatilag az 
Egyesített Szociális Intézményben az ellátás, tehát a szociális célú meleg 
ételhez jutás az hétfőtől vasárnapig, egész héten biztosított. Ugyanez 
érvényes a Kandó Kálmán téri hajléktalanszállóra is, annak melegedő 
ellátására, ahol gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig meleg ételhez juthatnak a 
hajléktalanok. Gyakorlatilag, aki úgymond a hajléktalanszállóra beesik, és 
ott átmenetileg tartózkodik, ő is hideg ételhez juthat. Ugyanakkor meg azt 
is el kell mondanom, hogy aki a hajléktalanszállóról, tehát a Kandó 
Kálmán téri hajléktalanszállóról beszélünk, szeretne meleg ételhez jutni 
hétfőtől vasárnapig, mindössze annyi a teendője, hogy az Egyesített 
Szociális Intézményhez regisztrál, úgymond kéri az ellátás igénybevételét 
hétfőtől vasárnapig. Tehát gyakorlatilag az ő részükre is biztosított. Na, 
most a képviselői indítvány arra, egy másik intézményre vonatkozik a 
képviselői indítvány, méghozzá a Mentőszolgálat Alapítvány által 
üzemeltetett Papírgyári út 11. szám alatt üzemelő hajléktalanszállóra. Ez 
az intézmény egyébként nem Dunaújváros által üzemeltetett, nem az 
önkormányzat által üzemeltetett, hanem a Mentőszolgálat Alapítvány által 
üzemeltetett intézmény. És még egy dolgot el kell mondanom, amit az 
Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondott, hogy azok, akik a 
Papírgyári út 11-ben hajléktalanszállón ott vannak, és szeretnék igénybe 
venni szombat, vasárnap a meleg étkezést, gyakorlatilag az Egyesített 
Szociális Intézményben igénybe vehetik, és mindössze annyit kell tenniük, 
hogy regisztrálniuk kell, úgymond jelezniük kell eziránti igényüket az 
Egyesített Szociális Intézmény felé. Tehát én azt gondolom, hogy a 
képviselői indítványban megfogalmazottak teljes mértékben okafogyottak. 
Én azt gondolom, hogy az ellátást, aki igénybe akarja venni, az 
gyakorlatilag meleg ételhez jutást, szociális és rászorultsági alapon 
igénybe tudja venni. Elnézést a hosszú hozzászólásért. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Miután képviselő úr sikeres interjút adott a Dunaújvárosi Televíziónak, 
ezek után, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

251/2017. (IV.21.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan 

emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a hétvégente a 
szociálisan rászoruló és hajléktalan embertársaink részére meleg étel formájában 
ebédet biztosít. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott célra a 2017. évi költségvetés 5.b melléklet általános tartalék sora 
terhére 15 millió forint összeget biztosít. 

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

hajléktalan-ellátásban és a családsegítésben illetékes szakmai szervezetek 
bevonásával készítsen szakmai tervet, amely alapján az étkeztetés lebonyolítható, 
és az elkészített szakmai tervet terjessze elő a közgyűlés soron következő rendes 
ülésén. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. május 18. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban 

foglaltakat a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                  időpontja 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, mely a Tűzoltó-parancsnokság 
tavalyi szakmai munkájának az elfogadása. Tessék? Mi a baj? Én is. Újra 
szavazunk. Tehát aki támogatja Szabó képviselő úr képviselői indítványát, 
az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 8 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

252/2017. (IV.21.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan 

emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselői indítványát nem 
fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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A közgyűlés nem fogadta el a képviselői indítványt. 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Lóki Richárd tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség 
 vezető 

                         Orosz Csaba tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A következő napirendi pont a tűzoltóság tavalyi szakmai munkájáról szóló 
beszámoló. Gondolom, a parancsnok urak kint vannak a rendezvényen. 
Így kérdést nem tudunk maximum a Városháza téren föltenni a 
parancsnok uraknak, már ha lett volna ilyen kérdés. 
 
Aki támogatja a beszámoló elfogadását, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
253/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 
 
Felelős:      - a határozat közléséért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:    - a határozat közlésére: 2017. április 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) 
határozat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági 
igazgatóhelyettese 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra. Üdvözlöm tisztelettel Györök Évát, 
a Bölcsődék Igazgatóságának megbízott igazgatóját. A nyári nyitvatartási 
rend meghatározásáról szóló, egy decemberi határozatunk módosítására 
kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
254/2017. (IV.21.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási 
rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII. 15.) határozat módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjéről szóló 825/2016. 
(XII. 15.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja a 2-4. pontok 
változatlan hatályban tartása mellett: 
„1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 2017. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva tart, 
 2017. július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva 

van, a többi négy tagintézmény nyitva tart, 
 2017. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde 

tagintézmény nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van.” 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                          a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:   2017. május 10. 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

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

      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  2017. április 28. 

 
25. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása 

érdekében megbízási szerződések megkötésére 
       Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
       Meghívott:  Dr. Janus Ágota háziorvos 
                          Korsós Gabriella ápoló 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a 15-ös háziorvosi körzet folyamatos 
ellátása érdekében megbízási szerződések megkötése. Emlékeztetni 
szeretnék, hogy ez az a körzet, ahol a korábbi háziorvossal ugye az 
ellátási szerződés felbontotta önkormányzatunk, és ezért kell törvény 
értelmében az OEP felé ezt jelezni, és nyilvánvalóan a folyamatos ellátást 
biztosítása pedig megyei jogú városként ugye a feladatunk. 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
255/2017. (IV.21.) határozata 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződések megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 15. számú felnőtt 

háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó – a jelen határozat 
1. és 2. számú mellékletét képező – megbízási szerződéseket. 

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

megbízási szerződéseket küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő részére. 
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    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:   2017. április 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a körzet ellátása érdekében az 1. pontban jóváhagyott szerződéssel megegyező 
tartalmú szerződéseket – a helyettesítési időpont, orvos aktualizálásával – a 
helyettesítési idő alatt megkösse. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
26. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 

Egészségügyi Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés 
módosítására 

       Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
       Meghívott:  Dr. Esztergomi Klára háziorvos 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a 11-es felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
megkötött feladatellátási szerződés módosítása. 
 
Kérem, legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
256/2017. (IV.21.) határozata 

a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi Egészségügyi 
Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Esztergomi 
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: dr. Esztergomi Klára) között 2012. 
május 29-én létrejött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

a hatályos feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítását és a határozat 2. 
mellékletét képező egységes szerkezetű feladatellátási szerződést aláírja és a Dr. 
Esztergomi Egészségügyi Betéti Társaság képviselőjét a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. május 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladatellátási szerződés 3. számú módosítása 1-1 példányát küldje meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. május 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői 

szerződésének jóváhagyására 
     Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
       Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
  igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Őze Áron urat, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatóját. Az intézmény vezetőjének saját rendezői szerződését ugye a 
közgyűlés tudja, mint fenntartó jóváhagyni. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én az előző alkalommal is, pár hónapja volt egy 
ugyanilyen napirendi előterjesztés, amikor Őze Áron igazgató úr rendezett 
a Bartókban. Én akkor is javasoltam, hogy pontosan ez az a napirend, 
amit a közgyűlés nyugodtan átadhatna a polgármesteri hatáskörbe. Ha 
már átadták harminc-negyvenmilliárdot döntésre, akkor igazából ez nem 
okozhat problémát. Azt gondolom, hogy ezt polgármester úr egyedül is el 
tudja dönteni, tehát a közgyűlésnek azt javaslom, hogy átadott 
hatáskörben ezt pakolja át a polgármester úrhoz ennek a döntését. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én nem javasolom, ugyanis akkor nem tudnám elmondani azt, azon 
véleményemet, hogy milyen remek munka folyik a Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Házában. Ez egy remek terep ismét arra, és külön örülök 
egyébként, hogy vezetői feladata mellett rendezői szerepet is vállal Őze 
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művész úr, igazgató úr. Egyébként nyugodtan elmehetne polgármesteri 
hatáskörbe kétségkívül még az a sok egyéb aláírás mellett. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

257/2017. (IV.21.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Őze Áron, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója a színház 2016/17-es évadban 
színpadra állítandó „Valahol Európában” c. művében rendezőként 
közreműködjön. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét 
képező – szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviseletében aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. május 2. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának 
jóváhagyására 

       Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

     Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, az óvoda, óvodáink, óvoda 
továbbképzési programjának elfogadása című napirend. Tisztelettel 
köszöntöm igazgatőnőt, Gyenes Józsefné igazgatónőt, és még egyszer 
gratulálok a bázis intézménnyé történt megválasztáshoz. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
258/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 

2017. március 1-jén kelt, a határozat mellékletét képező 2018-2023-as időszakra 
vonatkozó Pedagógiai Továbbképzési Programját megismerte és jóváhagyja, 
valamint a 2013-2018-as időszakról szóló Pedagógiai Továbbképzési Program 
értékelését elfogadja. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.  
 
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       Határidő: 2017. május 2. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
29. Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban 

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

     Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, Intercisa Múzeum új álláshely 
elfogadása. Egy „A” és egy „B” változat van előttünk. Üdvözlöm, igazgató 
úr!  
 
Aki támogatja az „A”-t, az a támogató, az kérem, igennel szavazzon! Egy 
régészeti munkatársról van szó. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
259/2017. (IV.21.) határozata   

új szakmai álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum engedélyezett 
létszámát 2017. június 1-jei hatállyal 1 fővel megemeli egy fő régészeti munkatárs 
alkalmazása érdekében, egyúttal az intézmény támogatási előirányzatát 
1.353.474,-Ft-tal megemeli a 2017. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet 
„Intézményi tartalék” sor terhére. 

       
         Felelős:    - a határozat közléséért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
         Határidő:    a határozat közlésére 2017. május 5. 
                           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2017. 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 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
30. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés 

megkötésére a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
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 
     Meghívott:  Mészáros Virág, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja 
                       dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora 
                       Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
  ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a DUDIK Fesztivál támogatását megcélzó napirendi pontra, ahol 
egy „A” és egy „B” változat szerepel előttünk. Ez június közepén lesz ez a 
rendezvény. 
 
Aki az „A” változatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
260/2017. (IV.21.) határozata 

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel 

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

Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján 
bruttó 5.000.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi DUDIK Fesztiválra, amelyre 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról rendelete 5. mellékletének 9. „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” sor dologi kiadások kiemelt előirányzata nyújt fedezetet.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmezők 

kezdeményezésére a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-t bízza meg. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződést kösse meg a Dunaújvárosi Dunaújvárosi Kistérségi 
Turisztikai Nonprofit Kft-vel.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi és szervezési igazgató        

Határidő: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 
                8 munkanap 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXVIII. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke                     

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a Pro Minoritate Alapítvány, ugye ez a 
Bálványosi Nyári Egyetem támogatására irányuló kérelem. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
261/2017. (IV.21.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő 
„XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részére a "XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor" költségeihez a 2017. évben egyszeri 
400.000 Ft, azaz négyszázezer forint támogatást nyújt.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) 
önkormányzati rendelete 5/A mellékletének 9.13 „Pro Minoritate Alapítvány – 
Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

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

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét 
képező támogatási szerződést írja alá, a kötelezettségvállalást a 
nyilvántartásba rögzítse, és a határozatot az Alapítvány elnöke részére küldje 
meg. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:    2017. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására és támogatási 

szerződés megkötésére 
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 
     Meghívott:  Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatási szerződés megkötése! 
Köszöntöm a kuratórium elnökét, Moravecz Attila urat. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
262/2017. (IV.21.) határozata 

a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatásáról, 
és támogatási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben a Szonáta 

Zeneművészeti Alapítvány részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, a támogatás a 2017. évi költségvetési rendelet 5.a 
melléklet  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány sor terhére teljesíthető, pünkösdi és zenei világnapi 
koncertek szervezésére fordítható. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján előkészített – a határozat mellékletét képező - 
támogatási szerződést írja alá. 

 
        Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
        Határidő:     2017. május 3. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének 

elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

     Meghívott:  Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatási kérelme szerepel 
előttünk. Köszöntöm az intézmény megjelent képviselőjét, képviselőit. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
263/2017. (IV.21.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány részére az ellátottak és kísérőik 2017. június 11-14. közötti 
Balatonszabadi üdülőben történő nyaralása költségeihez 210.000,- Ft, azaz 
kétszáztízezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a határozat 
melléklete szerinti támogatási szerződésben meghatározott feltételekkel, mely 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet 5.c. mellékletének 10.5.1. Szociális és egészségügyi 
szervezetek támogatása kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet. 

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

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
                - a költségvetés módosításáért: 
                  a jegyző 

- a költségvetés módosításának előkészítésében való 
közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                   időpontja 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül, 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 
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                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  -  a határozat közlésére: 2017. április 28.  

          - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett 
            Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata 
            eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 nap 
          - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap 
          - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen. A közgyűlés elfogadta. Szünetet rendelek el, és a 
rendvédelmi nap megnyitása után folytatja a közgyűlés a munkáját. 

 
Szünet 
 
(A közgyűlés szünetében, a „Rendvédelmi Nap 2017” című program keretében 
átadták a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjakat a megnyitót követően.) 
 
Szünet után: 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm, hogy megnézték a Megyei Rendőr-és Tűzoltónap megnyitóját. 
 

34. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálására 
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 
     Meghívott:  Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi 
  elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vasas Táncegyüttes. Igen, kéri a jegyző asszony, hogy ismét állapítsuk 
meg, hogy az ülés határozatképes. Ja, igen, mert egy hosszabb szünet 
volt, azért? 
 

Cserna Gábor polgármester megállapította, hogy a testület határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz. Üdvözlöm 
Orgovány Zoltán urat és Horváth Attila urat, a táncegyüttest fenntartó 
alapítvány kuratóriumának tagjait. Kérdezem, hogy szeretnék-e a 
kérelmüket szóban kiegészíteni. Nem. Akkor engedjék meg, hogy miután 
nem látok hozzászólást, néhány gondolatot megfogalmazzak. Az elmúlt 
években, és ezt elmondtam tavaly is, amikor a Vasas Táncegyüttes 
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hasonló jellegű kérelmét tárgyalta a közgyűlés, az elmúlt években tényleg 
nagyon komoly minőségi változás van, ha szabad eképpen fogalmaznom, 
minőségi változáson ment keresztül az együttes. Egyfajta módon úgy 
tudnám megfogalmazni, szemléletet váltottak. Megpróbálnak nagyon 
komoly szerepet betölteni a városmarketing kifelé való sugárzásában, 
képviseletében. Ennek jó példája volt amikor egyfajta nevezzük táborba, 
látogatásba Lengyelországba, Krakkó városába vitték a gyerekeket. Itt 
Hingyi képviselő úr képviselte önkormányzatunkat. És nagyon becsületes 
az a dolog, hogy ezek a kérelmek valós tartalmat tükröznek. Merthogy aki 
veszi az időt meg a fáradságot, és elmegy az évvégi gálájára a Vasasnak 
vagy különböző fellépéseire, vagy megtekinti a különböző városi 
rendezvényeken a fellépésüket, látható, hogy a ruhákat lecserélték, 
magyarul azt az összeget arra költötték, amire kérték. Itt félreértés ne 
essék, ezt nem rossz szándékkal mondom, hogy más másra költené, csak 
ez egy elég látványos dolog, amikor legutóbb egy szeptemberi 
rendezvényen is a Bartókban vagy éppen nemzeti ünnepünkön, október 
23-án már az új ruhákban léptek fel a fellépők. Vagy éppen koreográfia 
bővítésre tudják ezt az összeget fordítani. Úgyhogy én ehhez gratulálok, 
és további sok sikert kívánok a Vasasnak, mert Vasas nélkül sincs ez a 
város. Ez a táncegyüttes tényleg abszolút jó hírét viszi városunknak, és 
biztatom arra képviselő-társaimat, hogy pozitívan bírálják el az alapítvány 
kérelmét. 
 
Aki az „A” változatot támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
264/2017. (IV.21.) határozata  

a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vasas 

Táncegyüttes Alapítvány részére fesztiválszereplésekre és külföldi fellépésekre 
4.000.000,- Ft támogatást nyújt. A támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése 5. c. melléklete „Kulturális és egyéb 
civil szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá, egyben utasítja, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester       
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 10. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és 

Szakközépiskola, valamint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

      Meghívott:  Dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, a Rosti középiskola szakmai 
alapdokumentum módosításának a véleményezése. Egy I. és II. határozati 
javaslatról kell külön szavaznunk. 
 
A I.-ről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
265/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola 
szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a Rosti 

Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai 
alapdokumentum 

 a) 6.1.2. pontjából a Szakközépiskolai nevelés, oktatás törlését,  
 b) 6.1.3 pontjából a Szakiskolai nevelés, oktatás törlését,  
 c) 6.1.5 pontjából a Szakgimnáziumi nevelés, oktatás törlését, 
 d) a köznevelési intézmény új nevét. 
  
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. április 28. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Most pedig a II.-ről ezután!  
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
266/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai 
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a 

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai 
alapdokumentum 

 a) 6.1.1.4. pontjából a nyelvi előkészítő törlését, 
 b) a kollégium tagintézményi státuszba helyezését.  
  
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. április 28. 
 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor 

megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke                     
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            
    Meghívott:  Dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendre. Köszöntöm Béresné Zsuzsa asszonyt, 
a Tankerület képviseletében. Ez pedig a Tankerület Mohácsi Lovastábor 
megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálása. A tavalyi évben is volt 
hasonló napirend a közgyűlés napirendjén. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
267/2017. (IV.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére 
benyújtott kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Tankerületi 

Központ (2400 Dunaújváros, Kallós Dezső u. 1/C.) részére dunaújvárosi, 
szociális szempontból rászoruló gyermekek táboroztatásának költségeihez 
egyszeri 5.365.800,- forint, azaz ötmillió-háromszázhatvanötezer-nyolcszáz 
forint támogatást nyújt az alábbiak szerint: 
Táboroztatási költség:   4.410.000,- forint 
Útiköltség:         685.800,- forint 
Pedagógusok megbízási díja:   270.000,- forint. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. a melléklete 9.16. során 
fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal az 
előkészített céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                            a költségvetési, pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. május 2. 
       - a szerződés aláírására: 2017. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása. 
Köszöntöm magam, mint a kuratórium elnökét. Ez egy formai dolog, de 
nagyon fontos dolog, hogy hogyan, ki és hogyan jogosult az alapítvány 
képviseletére. A másik napiendi pont pedig egy ugye Pecsét István 
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gyógykezelése érdekében, emlékszünk rá, volt egy rendkívüli közgyűlés, 
és a felhasználási határidő módosítását kéri a kuratórium. De előbb a 37., 
eredeti 37. napirend. 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
268/2017. (IV. 21.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja 
el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát 
fogadja el: 
 
1. Az alapító okirat 5.1.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 
„A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a közalapítványt Dr. Bozsits 
Attila, az ő akadályoztatása esetén Zsipi Éva Sarolta kuratóriumi tag – önállóan 
– képviseli. Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés során a képviselet 
módja és terjedelme a kuratórium elnökének képviseleti jogával azonos. A 
helyettesítés során megtett intézkedésekről a kuratórium elnökének az 
intézkedést követő 3 napon belül, a kuratóriumnak a soron következő 
kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek.” 
 
2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2017. ………………. 
 

Cserna Gábor 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2017. április 21-ei ülésén a …/2017. (IV.21.) határozatával fogadta el.” 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét 
képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
 Határidő:  2017. május 12. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

változás bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   2017. május 19. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő:   a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És most pedig a 38-as, a támogatási szerződés módosításáról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
269/2017. (IV.21.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

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

122/2016. (III.17.) határozata alapján a Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvánnyal 2016. március 31-én - Pecsét István gyógykezelésének 
segítése érdekében - megkötött visszatérítendő támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. pont szerinti 

szerződés módosítása kizárólag a 2.000.000,- forint támogatás egyösszegben 
történő visszafizetési határidejét érinti. A Közgyűlés a támogatás 
visszafizetésének határidejét 2017. december 31. napjában határozza meg.    

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős 

alpolgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező „Támogatási 
szerződés” 1. számú módosítását a Közgyűlés nevében írja alá.  

 
Felelős: - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
                a humán ügyekért felelős alpolgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
                a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. április 25. 
                - a megállapodás aláírására: a szerződés aláírásához szükséges 
                  feltételek teljesítését követően haladéktalanul 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39. Javaslat a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött 

támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Szécsenfalvi Zsigmond, a Széchenyi István Iskolafejlesztési 
  Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a Széchenyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés 
módosítására című napirendre. 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
270/2017. (IV.21.) határozata 

a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítvánnyal a 210/2016. (IV.21.) határozat alapján 2016. május 31-
én megkötött támogatási szerződés 2.2.a) pontjában a támogatott tevékenységek 
körébe „a Tisztán innen – Dunán túl Népdaléneklési Verseny országos döntőjében 
való részvétel” és a „dortmundi cserekapcsolat rendezvényeinek támogatása” 
kerüljön a Helikon Ünnepségen való részvétel támogatása helyett. A Közgyűlés 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 1. 
sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. május 2. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Ecsődi László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 
                        Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
                        Popovics László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és 
  Felnőttképzésért Közalapítvány titkára 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kistérségi Közalapítvány megszűnés oka tudomásulvétele című 
napirend. 
 
Kérem, döntsenek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
271/2017. (IV.21.) határozata 

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 
megszűnési oka tudomásulvételéről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Kistérségi 
Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány Ptk. 3:403. § (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott megszűnési oka bekövetkezett, mivel a 
Közalapítvány a 2014-2016. években célja megvalósítása érdekében nem 
folytatott tevékenységet. 

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

megszűnés bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    2017. május 5. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2017. május 5. 
 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó 

Sportegyesület sportpályázatának elbírálására 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőt levettük a tárgysorozatból. A következő a Labdarúgó 
Szövetség és az Ökölvívó Sportegyesület sportpályázatának elbírálása. 
Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Szeretném bejelenteni 
érintettségemet a szavazásnál. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. 
 
Felkérem a közgyűlés tagjait, hogy legyenek kedvesek vagy kizárni, vagy 
nem kizárni Hingyi képviselő urat a szavazásból! 



90 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a szavazásból – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 6 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Hingyi László), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – nem zárta ki és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

272/2017. (IV.21.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem zárta ki a képviselő urat a szavazásból.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
273/2017. (IV.21.) határozata 

 a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület 
sportpályázatának elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 990/2016. (XII.08.) PM 

határozata alapján kiírt Sportpályázatra a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
által benyújtott kérelméről az alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 12.000.000,- Ft

Dunai Ökölvívó Sportegyesület 10.000.000,- Ft
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 A pályázati támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” előirányzat terhére biztosítja. 

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

1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázót, továbbá kösse meg a 
támogatási szerződést, és gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:    -  a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester       
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                 - a határozat végrehajtására: 2017. május 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 
                       -  a költségvetés módosításáért: 
                          a jegyző 
                        - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                          a pénzügyi bizottság elnöke 
                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:   a költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
42. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 

2017. évre 
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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Alapítványi kérelmek elbírálásáról döntünk. 
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Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
274/2017. (IV.21.) határozata 

a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 990/2016. (XII.08.) PM 
határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány 1.500.000,- Ft

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 0,- Ft

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

3.000.000,- Ft

Kőrösi Diákalapítvány 300.000,- Ft

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300.000,- Ft
 

A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésének 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg 
a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:    -  a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester       
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                  - a határozat végrehajtására: 2017. május 20. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 
                       - a költségvetés módosításáért: 
                         a jegyző 
                       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                         a pénzügyi bizottság elnöke 
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  a költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 2. 
számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

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

     Meghívott:  Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője 
                       Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Máltai Szeretetszolgálattal fennálló haszonkölcsön szerződés 2. számú 
módosítására kerül sor. Üdvözlöm Mudra József urat, a Szeretetszolgálat 
képviseletében.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
275/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 

2. számú módosításáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunaújváros, 

belterület 730/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Lajos 
király krt. 10. szám földszintjén található, kivett üzlethelyiség megnevezésű 75 
m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában 2015. május 04-én létrejött 
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haszonkölcsön szerződés 4. pontját úgy módosítja, hogy felek a szerződést 
2015. május 01. napjától 2018. április 30. napjáig kötik. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 2. számú módosításának aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
44. Javaslat a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz 

Társulás 2016. évi zárszámadásának és végelszámolásának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

               a pénzügyi bizottság elnöke       
     Meghívott:  Jobb Gyula Kulcs Község Polgármestere 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíz Társulás zárszámadás, 
végelszámolás. I., II.  
 
I.-ről dönt a közgyűlés! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
276/2017. (IV.21.) határozata  

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
2016. évi zárszámadásának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi zárszámadását a 
határozat mellékletében foglaltak szerint 3.917 e Ft bevétellel, 5.645 e Ft 
kiadással. A Társulás záró pénzkészlete 1.039 e Ft. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül   
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Majd a II.-t mérlegeli.  
 
II. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
277/2017. (IV.21.) határozata  

Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 
végelszámolásának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás végelszámolását a határozat 
mellékletében foglaltak szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kulcs-Rácalmás-

Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás elnökét, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére visszajáró 743.386.-Ft, azaz 
Hétszáznegyvenháromezer-háromszáznyolcvanhat forint hozzájárulás 
visszautalásáról intézkedjen. 

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

közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                          a polgármester  
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül                   
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
45. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (DUNANETT NKft.) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

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

A következőt levettük a napirendről. Rátérünk az Állami Számvevőszék 
által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv módosítására a 
Dunanett Nonprofit Kft. esetében. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
278/2017. (IV.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2017. (I.19.) határozata 
mellékletét képező Intézkedési terv módosításáról  

(Dunanett Nonprofit Kft.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 48/2017. (I.19.) határozata mellékletét képező, az Állami 
Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunanett Nonprofit Kft.-t érintő 
Intézkedési tervet, összhangban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működésről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésével, mely 
szerint a közgyűlés feladata a társaság Javadalmazási szabályzatának megalkotása, 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező módosított 
intézkedési tervet aláírja és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI törvény 
33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági Igazgató 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8  napon belül 
                - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon 
                  belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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46. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által 
benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás 
megtárgyalására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                            

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
  ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszöntöm kedvenc igazgatónőmet, Mórocz Erikát, a Kistérségi 
Tourinform Iroda képviseletében. Megkérem, hogy mielőtt a napirendjére 
rátérnénk, igazgatónő adjon rövid tájékoztatást a legnagyobb városi 
rendezvény, a Parázs-Varázs előkészítéséről, és egy pár gondolatot, ha 
említene a május elsejei rendezvényekről! 
 

Mórocz Erika a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 

Szóval jövő hét hétvégén elkezdődik a májusi őrület, hogyha 
fogalmazhatok így. Április 30-án, május 1-jén megrendezésre kerül a 
májusi mulatság most már harmadik, negyedik hagyományos évben, 
hogyha fogalmazhatok így. Április 30-án koncertek várja a kilátogatókat, 
este, május 1-jén pedig egy igazi családi napot varázsolunk ide a 
Városháza térre. Május 13-án, immár 33. alkalommal kerül 
megrendezésre a Bringatúra, ugye Dunaújváros-Mezőfalva-Dunaújváros 
útvonalon. És május végén, május 26. és 28. között pedig a Parázs-
Varázs családi hétvége fesztivál. A rendezvények gyökerén nem 
változtattunk, az elképzelések az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanúgy 
alakulnak idén is, hiszen úgy láttuk, hogy ezt a stílust, ezt a miliőt érdeklik 
a városlakók, illetve a kilátogatók, úgyhogy idén is Parázs-Varázs 
péntekén koncertek, szombaton a családi össznépi sütögetés, 
főzőcskézés. Vasárnap pedig a gyereknap az Ezer Lámpás Éjszaka 
programjaival kiegészítve. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, és én még egy fontos dolgot megemlítenék, bár ez nem a 
Tourinform iroda szervezése. Ugye a magyar-székely jégkorong válogatott 
mérkőzésére fog a jégcsarnokban sor kerülni május elsején, nem tudom, 
hogy hány órakor, délután valamikor. Ez is egy nagyon komoly, mi több, 
nagyon komoly, tényleg, rendezvénye a városnak. A vendégek között 
nagyon sok erdélyi település polgármesterét fogadhatjuk, valamint Böjte 
Csaba lelkész urat, ugye a szeretetház, a szeretet otthon fenntartóját, 
működtetőjét, üzemeltetőjét. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
279/2017. (IV.21.) határozata  

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

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

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat 
ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2016. évben biztosított 
73.563.433,-Ft forrás felhasználásáról készült 2016. évi 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolás és az Éves Működési 
Jelentés benyújtásának határidejét 2017. március 28. napról 2017. április 30. 
napra, valamint a közfeladat ellátásra biztosított forrás összegét a 2017. évi 
költségvetésben meghatározott 84.612.000,-Ft-ra módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező módosított közfeladat ellátási szerződés aláírására, 
egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való   
                   megküldést követő 8 napon belül 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
47. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát 

Szakközépiskola épületének, a DVG Zrt. munkája által megvalósuló 
kamerás őrzésének kiépítésére, forrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

A volt Bánki Donát középiskola épületének a DVG által megvalósuló 
kamerás őrzésére kell forrást biztosítanunk.  
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Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

280/2017. (IV.21.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola 

épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, 
forrás biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban álló, 

volt Bánki Donát Szakközépiskola épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló 
kamerás őrzésének kiépítését tartalmazó, 536/2015. (IX.17.) határozatát megerősíti 
azzal, hogy a DVG Zrt. vállalkozási díja bruttó 572.470,- Ft, melyet a 2017. évi 
költségvetés 5. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok: dologi kiadások 
előirányzaton biztosít, az 5b. Tartalékok melléklet: 24.3. intézményi tartalékok 
előirányzat sornál történő átcsoportosítás útján.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2015. december 16-án 
létrejött üzemeltetési és őrzési szerződésben foglalt őrzési tevékenység a jelen 
szerződéssel megvalósuló digitális kamerarendszer üzemeltetésére is kiterjed és 
ezen kiegészítéssel elfogadja a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződésterveztet és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért  

                     a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője  

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

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

jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                     a polgármester  
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
           - a költségvetés tervezéséért: 

               a jegyző 
             - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 



100 
 

                      a pénzügyi bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
 Határidő:      2017. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
48. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. 

részére történő bérbeadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

A volt Juharos étterem DVG Zrt. részére történő bérbeadás. Felhívom a 
figyelmet. Ja, igen, nem hívom fel a figyelmet. Benne van. Barta képviselő 
úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Hát, akkor majd én felhívom a figyelmet. Előre is 
elnézést kérek, ugyanis egy kicsit indulatosabb leszek, mint szoktam, és 
azt is el fogom mondani, hogy miért. Amikor az egy hónappal ezelőtti 
közgyűlés megszavazta ezt a vásárlást, illetve a bérbeadást, még a 
bérbeadási szerződés nélkül, akkor csak sejtettük, hogy valamit fog rejteni 
ez a szerződés. Most már tudjuk is. Az hagyján, hogy a megállapított 
háromszáz, majd háromszázhetvenezer forintos havi bérleti díj helyett 
százezer forint szerepel a dolgok között, amikor az ügyrendi bizottságon 
elhangzott egy olyan kijelentés, hogy ez akár kimeríti a hűtlen kezelés 
fogalmát, és ez nem más, mint a csókosoknak történő pénzosztás, ez így 
elhangzott. Szerintem elhangzott ez már többször is, hanem az erre 
történő reakció az, ami számomra – másképp nem tudok fogalmazni – 
undorító volt és hányingert okozott. Az önök bizottsági tagja szó szerint így 
fogalmazott: „Mit kell ezen – nyílt, nyílt ülésen – mit kell ezen fönnakadni, 
ez kétszáz éve így zajlik, mindenki tudja, hozzászokhattunk volna már.” Ez 
így hangzott el. Többen ott ültek. Ott van a bizottság elnöke is. Én ott 
akkor azt gondoltam, hogy valaminek történnie kell. Nem hiszem el, hogy 
ezt így önök megengedhetik maguknak. Én egy dologban vagyok biztos, 
ez nemcsak az elmúlt kétszáz évre kell, hogy vonatkozzon, nézzük az 
elmúlt huszonhét évet, itt mind 2018-ban az országgyűlési, mind 2019-ben 
az önkormányzati választásoknak komoly változásoknak kell 
bekövetkezni, mert az nem normális az sem, hogy ezt megcsinálják, az 
sem, de hogy már ott tartunk, hogy így reagáljuk le, hogy minek ezzel, 
úgyis tudjátok, hogy így működik. Ez már több mint felháborító, és ez ellen 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom fel fog lépni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Képviselő úr, most amit elmondok önnek, azt a Fidesz városi elnökeként 
mondom, és nem, mint polgármester. Polgármesterként annyit tudok 
mondani, hogy nem követem a bizottságok munkáját, hiszen ez nem 
feladatom. Mi több, fejből meg sem tudom mondani, hogy melyik 
bizottságban kik vannak, pláne nem, hogy kik a kültagok. De ez egy 
Fidesz által delegált külsős tag volt, akit tényleg nem tudok per pillanat 
beazonosítani, hiszen én erről nem hallottam, amit ön mondott. Ez nem 
volt egy szerencsés kijelentés az illető részéről semmiképpen sem, 
úgyhogy engedje meg, hogy ennek úgymond utánamenjek, hiszen 
semmifajta információm erről nem volt. Szepesi Attila alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Maximálisan egyetértek önnel abban, hogy hiba került a gépezetbe, és ez 
az előterjesztés ez nem így fog a közgyűlés elé kerülni, mert nem 
százezer forint lesz a bérleti díj. A százezer forint bérleti díj csak az arra 
az időszakra vonatkozik majd, amíg a felújítás folyik, és utána 
természetesen egy reális bérleti díjat fog fizetni a DVG Zrt. Én ezért 
elnézést kérek. Az nem kifogás, hogy én nem voltam itt, és utolsó 
pillanatban nem láttam ezt az előterjesztést. Ez nem lehet kifogás. De amit 
elmondott, hogy lopunk, csalunk, ez nem igaz, de hiba került a gépezetbe, 
ez igaz. És én tisztelettel kérem a polgármester urat, hogy ezt a 
napirendet vegyük le a napirendről, mert ez nem így fog a közgyűlés elé 
kerülni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Annál is inkább egyetértek alpolgármester úrral, mert van itt 
egy mondat, ami nálam kiverte a biztosítékot. Nem az anyagban, ugye én 
forgatókönyvből dolgozok, hanem a forgatókönyvbe fogalmazta be valaki, 
bele valaki. Hogy a tegnapi napon lefolytatott egyeztetések szerint a 
bérleti szerződés időtartama 10 év lenne, tehát 2027. Hát, ha az 
alpolgármester úr nem, szabadságon volt, márpedig szabadságon volt, és 
nem tartózkodott a városban. Tehát nem folytatott le egyeztetést. A 
polgármester nem folytatott le egyeztetést, akkor közgyűlési anyagot 
elkészítve ki jogosult még itt arra, mert akkor tájékoztassanak, aki lefolytat 
egy egyeztetést, és beleírja a 10 évet. Nem a 10 év, mint elv, hogy most 
10 év, vagy nem 10 év, nekem ez szakmai kérdés, én ezeket 
alpolgármester úrra szoktam bízni, illetve a közgyűlési frakciómra, amikor 
megbeszéljük frakcióülésen, frakciótagokra, de nem tudom, hogy ki 
egyeztetett kivel, mert én csak a forgatókönyvben olvasom. Tóth Kálmán 
elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Nagyon egyetértek 
ezzel, hogy vegyük le a napirendi pontról, mert azért nagyon kevesen 
tudják, hogy ebbe az étterembe az önkormányzat mennyi pénzt tett bele a 
felújításba a DVG Zrt.-n keresztül. Azt gondolom, hogy európai színvonalú 
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konyhát építettek, amiben itt lehet tenni. Szóval, aki ezt megnézi ezt a 
konyhát akár mint munkavédelmis mondom munkavédelmi szempontból, 
meg más szempontokból is megnézi, európai színvonal van benne. Én azt 
gondolom, méltatlan lenne az önkormányzathoz, ha ilyen olcsó áron 
bérlethez lehetne jutni, holott más bérleti szerződéseinkben mindig 
hivatkozunk arra, hogy mit ír elő a közgyűlésnek a dolgai, úgyhogy ezzel 
teljes mértékben egyetértek. Azokkal a kifejezésekkel, amiket itt egyesek 
megengednek maguknak, és az első napirendi pontnál szerettem volna 
elmondani, de most elmondom, hogy mindenki hallja. Piros ingben 
vagyok, baloldali gyerek vagyok, és örülök, polgármester úr, hogy ön is 
piros ingben van. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A fene! Nem lesz ennek jó vége! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Az, hogy nekem azt mondják az utcán, hogy Kálmán, temiattad nem 
fogják megcsinálni a Bem utcában a szennyvíznek az elvezetését. Azért 
nem fogják megcsinálni a Mátyás király útban, úton a gyalogjárdát, mert te 
baloldali vagy, és te nyertél a választáson, én kikérem magamnak. Én a 
városért dolgozok, az itt lévő választópolgárokért dolgozok, és nagyon 
szépen megkérem ebben az épületben dolgozó közalkalmazottaknak, 
hogy ilyet senki ne merjen mondani a bejövő polgároknak… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köztisztviselő. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
… hogy azért nem, mert baloldali képviselő vagy. Ez méltatlan az 
önkormányzatnak a munkájához, és az itt dolgozó munkavállalók 
szempontjából is. Nagyon gondolkodtam rajta, hogy ezt el merjem-e 
mondani nyílt ülésen, de nagyon szépen kérem önöket, és itt ülnek a 
vezetők is, ha ilyet valaki mer mondani egy választópolgárnak, hogy azért 
nem, mert… Azt gondolják meg, hogy miket mond, és mi lesz itt akkor 
ezek után. Mert ha ez a hír járja a városban, ez nagyon rossz fényt vet 
énrám is, meg azt gondolom, a mostani kormányunkra és az 
önkormányzatunkra is. Azt gondolom, hogy akik itt ülünk tízen egyéni 
választókörzetben, mindenki a városért dolgozik, és azért próbálunk meg 
tenni különböző rendezvényeket és egyéb más dolgokat, hogy a városban 
jobban lehessen élni és jobban lehessen dolgozni. Azt gondolom, hogy itt 
egyesek olyan szavakat engednek meg sajnos még bizottsági ülésen is, 
ami méltatlan ahhoz, aminek kell történnie a városban. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm. Aki… Hadd ne adjam meg a szót. Bocsásson meg! Mert volt 
egy ügyrendi javaslat. Le szeretném zárni, és vegyük le. Én is egyetértek 
vele, a napirendről való levétellel. 
 
Aki támogatja a levételét a napirendnek, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt 
Juharos étterem DVG Zrt. részére történő bérbeadásáról” című napirendet – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 
fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – levette tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
281/2017. (IV.21.) határozata  

a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 
történő bérbe adására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-
ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére történő bérbe adására” című napirendi 
pontot levette a nyílt ülés tárgysorozatából. 
 
49. Javaslat a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtétele című napirend 
tárgyalására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

282/2017. (IV.21.) határozata 
a volt Zöld Rendelővel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fejér Megyei Kormányhivatal  

FE/07/59-14/2017. ügyszámú levelében foglaltakra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterével egyezően nyilatkozik, hogy a Dunaújváros, Szórád 
Márton út 39. szám alatti, 36/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő egykori II. számú 
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rendelőintézet ( 36/4/A/1-36/4/A/58 társasházban lévő külön-külön helyrajzi szám 
alatt szereplő, önálló tehermentes ingatlanok)  helyreállításával, átalakításával 
kapcsolatos beruházás megvalósításában nem kíván részt venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban hivatkozott 

ingatlan projektdokumentációban, továbbá a beruházásnak az önkormányzat 
településfejlesztési stratégiájához való illeszkedése és a beruházás megvalósítása 
érdekében tett intézkedéseit megvalósító szerződések/tervezetek alapján 
részletezett költségei megtérítésére lehetőség szerint igényt tart:  

 
- Mahler Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. engedélyezési és kivitelezési tervek 

előkészítése 37.200.000-Ft+ÁFA vállalkozói díj; 
- DVG Zrt. takarítás, állagmegóvás, lezárás, 39.370.078-Ft+ÁFA; 
- DVG Zrt. őrzési tevékenység 787.401-Ft+ÁFA/hó 2016. november 09-től 

kezdődően az ingatlan birtokba adásáig; 
- DVG Zrt. közterület alakítási terv 631.300-Ft+ÁFA  
- DVG Zrt. összevont engedélyezési és kiviteli terv 1.033.375-Ft+ÁFA  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
                  megérkezését követő nyolc napon belül     

 
50. Javaslat önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli 

lakáshasználóvá vált volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi 
helytállására a DVCSH Kft. felé 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált 
bérlők közüzemi díjtartozása tulajdonosi helytállás DVCSH Kft. felé. Barta 
képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót ismételten. Ugye itt arról van szó, hogy itt önkormányzati 
lakásokban adósságok maradtak, és a DVCSH felé rendezni kell majd 
ezeket a dolgokat. Ez természetesen így van, hiszen a szolgáltatást ki kell 
fizetni. Viszont ismételten fölhívnám egy olyan dologra a figyelmet, hogy 
sajnos az áprilisi időjárás viszontagságai miatt szükség lenne a fűtésre a 
dunaújvárosi lakásokban, szükség lenne, viszont nem riogatásképpen 
mondom, hanem valós tényként, hogy több száz lakásban jó, hogyha 
langyosak a radiátorok, illetve jó, hogyha langyos víz folyik. Ugye ez már 
nem a Duna vízállása, ez már nem a csápos kutaknak a minősége. Tehát 
tényleges-e az, hogy nekünk a DVCSH felé a tartozást, ezt a tartozást ki 
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kell fizetni, viszont igenis akkor ideje lenne érvényesíteni azokat a 
dolgokat, amiket pedig a DVCSH-nak lenne a kötelessége. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
 Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Én aziránt érdeklődnék, hogy az önkormányzat ugye átvállalja 
ezt az adósságot, de ez az egymillió forint, durván egymillió forint, amiről 
szó van, evvel kapcsolatban az önkormányzat tesz-e lépéseket, 
megpróbálja-e behajtani, van-e egyáltalán opciója ennek, hogy sikerüljön 
ezt behajtani, tehát a tartozókon. Ezt kérdezném. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jegyző asszony! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Természetesen a bérlőkkel 
szemben megtesszük a jogszabály adta lehetőségek részünkre biztosított 
lépéseket. Ebben a két esetben sajnos nem tudunk már fellépni, mert az 
egyik bérlő elhunyt, a másik pedig hajléktalan. Folyamatosan végezzük a 
lakcímkutatást. Tehát arra nincs reális esély, hogy visszakapjuk ezt a 
pénzt, mert ők olyan élethelyzetbe, illetve elhalálozott a bérlő, tehát nincs 
rá lehetőség. Ezért kértük ezt az önkormányzat, tehát, hogy tovább ne 
halmozódjon az a tartozás, illetve fizetendő költség, amit két üres lakás 
után fizet az önkormányzat. Ellenkező esetben, hogyha ezt a közgyűlés 
most megszavazza, újra kiadhatóvá válik, és hasznosítható. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A napirendi pontnál 
szeretném felhívni a tisztelt képviselők figyelmét, hogy ne csináljunk ebből 
rendszert! Nagyon veszélyes jégre lépünk, ha minden lakás után mi 
kifizetjük a tartozásokat, az több tízmillió forintba kerül évente, de elérheti 
az ötvenmillió forintot is évente. Illetve van még egy dolog. Ugye a törvény 
előírja azt, hogy az önkormányzatnak meg kell győződnie arról, hogy a 
szolgáltató megtett-e mindent annak érdekében, hogy ezeket a 
tartozásokat behajtsa. Hát most nem vagyunk éppen baráti viszonyban a 
DVCSH-val. Ezért nem is kaptunk ezekre a kérdésekre választ. De a 
jövőben a közgyűlési előterjesztésekben akkor lehet szó bármilyen 
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önkormányzati helytállásról, hogyha a DVCSH vagy akár a szolgáltatónak 
itt van a teljességi nyilatkozata, hogy ő mindent megtett a kintlévőség 
behajtása érdekében. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm a kiegészítést alpolgármester úrnak. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
283/2017. (IV.21.) határozata 

 önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált  
volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. 

felé 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterét a  Dunaújvárosi Víz, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötendő, jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: - a megállapodás aláírására: 2017. április 26. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Dunaújváros, Alkotás utca 
15. IV. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás korábbi használója által 
felhalmozott 264.305 Ft -ot és a Dunaújváros, Római krt. 41. IV. 1. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakás korábbi használója által felhalmozott 646.402 
Ft-ot, ősszesen 910.707 Ft díjhátralékot megfizet. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairől szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5.b melléklet Általános 
tartalék előirányzati sorról történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet 15. lakás és 
helyiség gazdálkodási feladat dologi kiadás kiemelt előirányzat során fedezetet 
biztosít. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 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 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 24. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a jegyző                            

     Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A tavalyi évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalására 
kerül sor. 
 
Aki támogatja, ennek alapján döntsön! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
284/2017. (IV.21.) határozata 

a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2016. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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52. Javaslat a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előadó:  a polgármester                            

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A belső ellenőrzési jelentés tavalyi év és az éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés elfogadásáról tárgyalunk. 
 
Tessék dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

285/2017. (IV.21.) határozata 
2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 

éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2016. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló „Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
53. Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

Előadó:  a polgármester 
     Meghívott:  Ewa Modrzejewska, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel 
                        Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A lengyelországi Leszno várossal való testvérvárosi kapcsolat 
kialakításáról. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Látom az indoklásban, hogy 
miért kívánunk ezzel a várossal szorosabb kapcsolatba kerülni. Én 
szeretném kérdezni, hogy a többi testvérvárossal mi a helyzet. Tehát itt az 
elmúlt tíz-húsz évben elég sok testvérvárosi kapcsolat jött létre 
Dunaújváros és más országok települései között. Egy tájékoztatást 
szeretnék kérni, ezek a kapcsolatok élnek-e, van-e valami hozadéka 
ennek, vagy megszűntek. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm. Ez egy jogos kérdés. A zöme egyébként úgy, ugye meg nem 
szűnhet az államközi kapcsolatok miatt ugye igazából, de úgy el, 
leépültek, ellaposodtak, ha szabad így fogalmazni. Megkérem Fülöpné 
Cserpes Márta vezető ügyintéző asszonyt, hogy a személyügy legyen 
kedves majd készíteni erről egy tájékoztatót. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

286/2017. (IV.21.) határozata 
a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a lengyelországi Leszno város 
kezdeményezésére testvérvárosi kapcsolatot kíván kialakítani. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1. sz. mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  
Határidő:  2017. április 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
54. Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat kárpátaljai magyarok támogatására. Hát, kérem tisztelettel a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének a felhívása ötmillió forintról szól. Én 
indítványoznám, hogy a közgyűlés a teljes összeget legyen kedves 
megszavazni, tehát nem a két és félmillió forintot, hanem a kérelemben 
szereplő ötmillió forintot. Mert tényleg nemes és támogatandó a cél. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon, az ötmillió forintról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
287/2017. (IV.21.) határozata 

kárpátaljai magyarok támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyszeri 5.000.000 Ft-ot, azaz 
ötmillió forintot adományoz a kárpátaljai magyar lakosok megsegítésére. Az 
adomány önálló kezeléséről és az elszámolás módjáról a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége gondoskodik. 

 A kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetés 5. a. mellékletében új, 
nevesített soron,az 5. b. melléklet „pénzeszköz átadások tartaléka” előirányzat 
sorról történő átcsoportosítással fedezetet biztosít. 

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

határozatról tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségét. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége elnökét, hogy az adomány tervezett felhasználásának részleteit 
tartalmazó támogatási szerződést küldje meg Dunaújváros MJV 
Önkormányzata részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert a Megyei Jogú Városok Szövetsége által megküldött támogatási 
szerződés aláírására, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének 
kikérését követően. 

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

pontban foglalt kötelezettség vállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő: 2017. április 25. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Költségvetési és 

Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban megjelölt összeget a szerződés 
aláírásától számított 30 munkanapon belül utalja át a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége által, a támogatási megállapodásban megjelölt bankszámlaszámra.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a költségvetési és pénzügyi osztály    
Határidő:  2017. május 31. 

 
55. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira 

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

A sürgősséggel fölvett napirendek. Dunaújváros területén járda, út és 
parkoló felújítási munkái.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

288/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkáiról 

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

Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkáit (Ady E. u. 
páratlan oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, 
Barátság útja 54-56. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész, Eszperantó 
út (II. ütem) garázsok utáni út felújítása, Fáy A. u. 1–3. sz. előtti lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Fáy A. u. 2–3. sz. között az aszfalt 
burkolatú járdán lévő süllyedések helyreállítása, Kallós D. u. 26–14. sz. között 
lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Kossuth L. u. 3. sz. előtt 
lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása térkő burkolattal, Liszt F. kert – 
Batsányi J. u. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Makk 
Marci Bölcsőde melletti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, 
Makk Marci Bölcsőde körüli aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal, Martinovics I. u. 15–25. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása aszfalt burkolattal, Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú 
járda felújítása aszfalt burkolattal, Táncsics M. u. 12–26. sz. között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Tavasz u. 2–10. sz. között lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, valamint egy szakaszon lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Weiner T. krt. 17-23. sz. 
között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Weiner T. krt. 8-
10. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal) bruttó 
97.281.040,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Ady E. u. páratlan oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
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burkolattal, Barátság útja 54-56. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Fáy A. u. 1–3. sz. előtti lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Fáy A. u. 2–3. sz. között az aszfalt burkolatú járdán 
lévő süllyedések helyreállítása, Kallós D. u. 26–14. sz. között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal Kallós D. u. 26–14. sz. között lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Kossuth L. u. 3. sz. előtt lévő 
aszfalt burkolatú parkoló felújítása térkő burkolattal, Liszt F. kert – Batsányi J. 
u. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Makk Marci 
Bölcsőde melletti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Makk 
Marci Bölcsőde körüli aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, 
Martinovics I. u. 15–25. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal, Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú járda felújítása 
aszfalt burkolattal, Táncsics M. u. 12–26. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal, Tavasz u. 2–10. sz. között lévő aszfalt burkolatú 
járda felújítása térkő burkolattal, valamint egy szakaszon lévő aszfalt burkolatú 
járda felújítása aszfalt burkolattal, Weiner T. krt. 17-23. sz. között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Weiner T. krt. 8-10. sz. között lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal fedezeteit bruttó 93.247.807,-
Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész fedezetét bruttó 
2.499.994,-Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő 13. „Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész” sorában 
jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 

Eszperantó út (II. ütem) garázsok utáni út felújítása fedezetét bruttó 
1.533.239,-Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő 8. „Budai Nagy Antal útról leágazó út zúzottkövezése” sorában 
jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja 
alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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 Határidő: 2017. április 28. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő:  - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                    időpontja 

                            - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. április 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
56. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata 

módosításának véleményezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Csapó Gábor főigazgató urat. A Dunaújvárosi Szakképzési 
Centrum alapító okiratának módosításának véleményezését. Aki 
támogatja, tehát a napirendi pontról döntünk már. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

289/2017. (IV.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának 

véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okiratának módosítását. 
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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. április 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
57. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési keretszerződés 

felbontására 
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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a Modern Media Group Zrt.-vel kötött hirdetési 
keretszerződés felbontása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Ugye itt az első napirend előtt 
elhangzott már, amikor szavaztunk erről a napirendről, hogy nem azért 
került ez most terítékre, amiért a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
aláírásokat gyűjt ez ellen az újság ellen, illetve a duplán történő 
közpénzből való terjesztés ellen. Viszont én azért szeretném, szeretnék 
egy pár gondolatot itt elmondani erről. Ugye az elmúlt időszakban kint 
voltunk az utcán, és gyűjtöttük az aláírásokat, és abszolút az az emberek 
véleménye, hogy ez a duplán történő támogatás teljesen felesleges és 
pénzpazarlás. Már most több mint 2000 aláírás gyűlt össze, ugye ebből 
nagyjából 1800 a dunaújvárosi. Természetesen egyrészt ezt abban az 
esetben, ha nem fog megszűnni a szerződés, ezt tovább fogjuk folytatni. 
Ami pedig itt a napirendhez kapcsolódik, ugye az kevés felületet biztosít 
Dunaújváros közéletére. Nagyon bízunk benne, hogy ez nem egy 
nyomásgyakorlás az újságra, hogy ez a Dunaújváros közélete, úgymond 
ez a Fideszes propagandának legyen egy, tehát azt keveslik önök benne a 
helyi propagandát. Hanem valóban a dunaújvárosi hírekről, híreket 
keveslik. Ami pedig a másik része, elmondtuk már akkor is, amikor ez a 
szavazás megtörtént, hogy Dunaújvárosnak van egy másik hetilapja. Hát, 
örülünk annak, hogy ezt végülis önök is észrevették, és nagyon 
szeretnénk, hogyha ez nemcsak a kezdeményezése lenne ennek a 
támogatásnak a felbontásának, hanem valóban meg is szűnne ez a 
támogatás. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Azt ne tessék prejudikálni, képviselő úr, adott esetben, hogy 
keretszerződés nélkül fog Dunaújváros Megyei Önkormányzata 
hirdetéseket megrendelni. Tehát amennyiben a közgyűlés igenlően dönt a 
határozati javaslat kapcsán, akkor az az opció semmiképpen nem léphet 
életbe, hogy mégis hirdetések jelennének meg. Egy. Kettő. Én ebből a 
Lokál című hetilapből, amelynek ugye egy központi négy oldala, nyolc 
oldal, hat oldal, akármennyi akar lenni Dunaújváros, én abból 
Dunaújvárost hiányolom. A rendezvényeinkről, a városmarketingről. Tehát 
a beltartalmát tekintve tartom fölöslegesnek ennek a közpénzből való 
kiadását, pont azért, mert vannak egyéb felületek, önkormányzat által 
támogatott, fenntartott sajtó, médiafelületek, ahol meg tud jelenni a város.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
290/2017. (IV.21.) határozata 

a Modern Media Group Zrt-vel kötött hirdetési keretszerződés felbontásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
– a 2017. február 28-án a Modern Media Group Zrt-vel kötött hirdetési 
keretszerződés 6. 2. pontja alapján – tárgyalásokat kezdeményezzen a szerződés 
közös megegyezéssel történő felbontásáról, felhatalmazza továbbá a jelen 
határozat mellékletét képező felbontó szerződés aláírására.  

  
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. április 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
58. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzésére 

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:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Az I. Rendelőintézet, üdvözlöm főigazgató urat, hát, az extrém áprilisi 
időjárás, ami ma már többször elhangzott, sajnos ugye a kupolás 
rendelőben okozott komoly beázási problémákat, úgyhogy ez indokolja ezt 
a sürgősséget. Egyértelműen ebben a város partnerként lép fel a 
vagyonkezelő cégével. 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
291/2017. (IV.21.) határozata 

az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Dunaújvárosi Vasmű út 10. szám alatti I.sz. Rendelőintézet épülete fogászat 
feletti tetőszigetelési munkálatait a DVG Zrt.-től a Szent Pantaleon Kórház 
kezdeményezése alapján. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 7.b. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 2. Vasmű út 
10. Rendelő tető szigetelés elnevezésű új soron 6.858.107,- Ft fedezetet biztosít, 
a költségvetés 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, 3. dologi kiadások 
kiemelt előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján. 

 
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 
    a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő:  - a szerződés megkötésére: 2017. április 28. 
                       - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a fogászati alapellátást biztosító, a beázással érintett rendelő és 
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váróhelyiségek tisztasági festésére a DVG Zrt.-től árajánlatot kérjen és annak 
ismeretében a szakbizottságok véleményének kikérése után a vállalkozási 
szerződést aláírja figyelemmel az Önkormányzat és az ellátást végző 
fogorvosok között fennálló feladat- ellátási szerződés 18. pontjában 
rögzítettekre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   - az árajánlat megkérésére: 2017.04.28. 
                        - a szerződés aláírására:      2017.05.10. 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
59. Javaslat a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ülésünk nyílt ülésének végén szóbeli kérdések feltevésére van lehetőség. 
Áttettük a DVG, nagyon köszönöm, a DVG Zrt. ügyrendjéről kell még 
döntenünk. Bocsánat! Mert idekerült a nyílt ülésre. Aki támogatja, kérem, 
igennel szavazzon! A felügyelőbizottság ügyrendjéről, nem a DVG 
ügyrendjéről! 
 
Tessék szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

292/2017. (IV.21.) határozata 
a DVG Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. felügyelőbizottsága 
ügyrendjét jóváhagyja. 

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

határozatot a DVG Zrt. felügyelőbizottsága elnökével közölje. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 

Határidő:   2017. április 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Lőrinczi képviselő úr! Én annyit szeretnék… De tessék mondani, képviselő 
úr! Mert a rendőr nap keretében nekem még nagyon sok programra el kell 
mennem, és nem tudja más vezetni az ülést, úgyhogy tessék kérdezni 
akkor! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Polgármester Úr! Néhány körzeti problémát 
szeretnék fölvetni, a továbbiakban kérném a Korányi utcában a 
faleveleknek a takarítását. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő Úr! Ezt miért nem tudja a hivatallal megbeszélni munkaidőben? 
Ezt miért kell elmondani? 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Polgármester Úr! Elmondom önnek, hogy azért nem, mert ezt 
decemberben, december 13-án, ha jól emlékszem, kértem a hivataltól, 
azóta majdnem minden közgyűlésen elmondom, és nem történt meg, 
ezért mondom el ezen a közgyűlésen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Na, most ha megtörténik, nem attól történik meg, és elég szomorú, ha 
nem történt meg, de minden egyes utca minden egyes szemeteskukáján, 
elnézést, hogy ki vagyok akadva, nem hiszem, hogy a közgyűlésnek 
kellene élő adásban tárgyalnia. Nem tudok önnel egyetérteni, úgyhogy 
tessék mondani… 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
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Vannak ügyek, amit muszáj a közgyűlés elé hoznom, mert nem látom, 
hogy megoldódnak. Jó. Másik ügy. Korányi utca 11-nél eldugult egy 
víznyelő, ennek a takarítását kérném. Úgynevezett womázását. A 
Városháza „C” szárny mögött az oszlopok alatt tele van falevelekkel, 
ennek is a takarítását kérném, illetve egy bejárást kérnék a 
városüzemeltetési osztálytól a víztorony alatti területen ivókút telepítése 
céljából. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezek tényleg indokoltak voltak. E nélkül a mai közgyűlés le sem 
zajlódhatott volna. Egyetértek önnel. Hozzászólás hiányában a nyílt ülést 
berekesztem. Egy perc technikai szünetet rendelek el. Megkérem a tévés 
kollegát, hogy szerelje le, és megkérem, hogy az ülésteremben csak a zárt 
ülésre meghívottak… 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 

 
 

 
 

          
 


