
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 5-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
23/2014. (II.05.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepciója végleges adatainak 

jóváhagyásáról (V. ütem) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a 2014. 
évi költségvetés koncepciójának V. ütemében szereplő tervadatokat.  

 
2. DMJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a végleges költségvetési koncepció 

jelen eredménye alapján a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével 
készíttesse elő a 2014. évi költségvetési rendelettervezetet.  

 
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elkészített rendelettervezetet  

terjessze a közgyűlés elé. 
  

Felelős:   
-    Jegyző  
- Polgármester 
A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke. 
A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
-   a jegyző, 
-  a gazdasági igazgató, 
-  a pénzügyi  osztályvezető. 
 Határidő: a 2014. februári soros közgyűlés időpontja. 

 
4. DMJV Közgyűlése kijelenti, hogy  az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 

24. §  (4) bekezdés d) pontjában és a 29/A §-ban foglaltaknak megfelelően 
figyelembe vett saját bevételeit: 

 2014. évben 5.866.215 e Ft, 
 2015. évben 5.155.653 e Ft, 
 2016. évben 5.296.988 e Ft, 
 2017. évben 5.394.039 e Ft összegben vette figyelembe. 

     Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési  
évet követő három évre nem tart nyilván. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

24/2014. (II.05.) határozata  
a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros 
székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) választott tagjainak 

és póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága választott tagjának 

 
Dr. Bakos Károly ügyvédet, 
Dr. Hanák Tamás ügyvédet, 
Dr. Balog Edina ügyvédet, valamint 
 

első számú póttagjának 
     Dr. Unger Zsolt ügyvédet, 
 
második számú póttagjának 
     Dr. Eszenyi Zoltán közjegyző-helyettest 
 

határozott időre, a következő általános országgyűlési képviselők választására 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig megválasztja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott Fejér 
megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri jegyzőt, mint az 
országgyűlési egyéni választókerület választási iroda vezetőjét, hogy a kivett 
esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                     a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                     a jegyző 
Határidő:  - az eskütételre 2014. február 05. 

                        - a megbízólevelek átadására 2014. február 05. 
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