
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. október 27-ei alakuló  
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Kon-
rád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

344/2014 (X.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
illetménye és költségtérítése megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester illet-

ményét megbízatása időtartamára 2014. október 13. napi hatállyal - Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott – időtartamára 747.900,-Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester költ-

ségtérítését megbízatása időtartamára 2014. október 13. napi hatállyal - Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. § (6) bekezdésében meg-
határozott –112.200,-Ft összegben állapítja meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: az 1-2 pontban foglaltak végrehajtására 2014. október 31. 

 



 2 
 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

345/2014. (X.27.) határozata 
a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármesterek titkos választásá-
nak lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság elnökének Izsák Mátét, tagjainak 
Pintér Tamást és Hingyi Lászlót megválasztotta. 
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Gombos István esetében az urnafelbontás után 15 db szavazócédula volt. 
13 db az igen szavazatok száma, 2 db a nem száma.  
Dr. Ragó Pál úr esetében 15 db volt az urnában lévő szavazólapok szá-
ma. 13 db az igen szavazatok szám, 2 db a nem szavazatok száma. 
Szepesi Attila úr esetében 15 db volt az urnában lévő szavazólapok szá-
ma. 14 db az igen szavazatok száma, 0 db a nem, 1 db érvénytelen sza-
vazat érkezett.  
hozta meg: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
346/2014. (X.27.) határozata 

humán ügyekért felelős alpolgármester megválasztására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés megbízatásának időtar-
tamára Gombost Istvánt - humán ügyekért felelős - foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasztotta. 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
347/2014. (X.27.) határozata 

gazdasági és stratégiai ügyekért felelős  
alpolgármester megválasztására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés megbízatásának időtar-
tamára Szepesi Attilát - gazdasági és stratégiai ügyekért felelős – nem képviselő 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasztotta. 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
348/2014. (X.27.) határozata 

koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester megválasztására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés megbízatásának időtar-
tamára Dr. Ragó Pált – koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős – nem kép-
viselő társadalmi megbízatású alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasz-
totta. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határo-
zatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

349/2014. (X.27.) határozata 
a főállású alpolgármester illetménye, valamint költségtérítése megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István főállású alpolgár-

mester illetményét – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § 
(1) bekezdésében meghatározott keretek között - 2014. október 27. napi hatállyal 
havi 673.100,-Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István főállású alpolgár-

mester költségtérítését – az 1. pontban megállapított összeg figyelembevételével 
- 2014. október 27. napi hatállyal havi 101.000,-Ft összegben állapítja meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: az 1-2 pontban foglaltak végrehajtására 2014. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

350/2014. (X.27.) határozata 
a nem képviselő társadalmi megbízatású gazdasági és stratégiai ügyekért fele-

lős alpolgármester tiszteletdíja valamint költségtérítése megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila gazdasági és straté-
giai ügyekért felelős nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgármester tiszte-
letdíját – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) bekezdé-
sében meghatározott keretek között - 2014. október 27. napi hatállyal havi 
336.500,-Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila gazdasági és straté-

giai ügyekért felelős nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgármester költ-
ségtérítését 2014. október 27. napi hatállyal havi 50.500,-Ft összegben állapítja 
meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: az 1-2 pontban foglaltak végrehajtására 2014. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határo-
zatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
351/2014. (X.27.) határozata 

a nem képviselő társadalmi megbízatású koordinációs és városfejlesztési 
ügyekért felelős alpolgármester tiszteletdíja valamint költségtérítése megálla-

pításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Ragó Pál koordinációs és vá-
rosfejlesztési ügyekért felelős nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgár-
mester tiszteletdíját – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § 
(2) bekezdésében meghatározott keretek között - 2014. október 27. napi hatállyal 
havi 336.500,-Ft összegben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Ragó Pál koordinációs és vá-

rosfejlesztési ügyekért felelős nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgár-
mester költségtérítését 2014. október 27. napi hatállyal havi 50.500,-Ft összeg-
ben állapítja meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
  az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: az 1-2 pontban foglaltak végrehajtására 2014. október 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

352/2014. (X.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottsága elnökének és képviselő tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi, igazgatási és jogi bi-

zottság    elnökének Tóth Kálmán Dunaújváros, Arany János u. 15. szám alatti la-
kost, a bizottság képviselő tagjának Izsák Máté Dunaújváros, Eszperantó út 45. 
szám alatti lakost, Gál Roland Dunaújváros, Temető u. 6 szám alatti lakost, vala-
mint Pintér Tamás Dunaújváros, Erdősor 41. X. 11. szám alatti lakost 2014. októ-
ber 28-i hatállyal megválasztja. 

 
          Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                    a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                    a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                    Határidő: 2014. október 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági tagok névsorát az 
SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
                  a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
           Határidő 2014. október 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a megválasztásuktól számí-
tott 30 napon belül tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő: 2014. november 11. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

353/2014. (X.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága elnökének 

és képviselő tagjainak megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzügyi bizottság elnökének Pin-

tér Attila, Dunaújváros, Városréti u. 11. szám alatti lakost, a bizottság képviselő 
tagjának Hingyi László Dunaújváros, Móra Ferenc u. 37. szám alatti lakost, Lő-
rinczi Konrád Dunaújváros, Szabadság út 8. II. 3. szám alatti lakost, valamint Gál 
Roland Dunaújváros, Temető u. 6. szám alatti lakost 2014. október 28-i hatállyal 
megválasztja. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                     a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
                     Határidő:  2014. október 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

1. pontja szerint megválasztott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bizottsági tagok névsorát az 
SZMSZ 3. számú függelékében vezettesse át. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
      a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
  Határidő:    2014. október 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a határozat 1. pontjában 

megválasztott képviselő bizottsági tagokat, hogy a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a megválasztásuktól szá-
mított 30 napon belül tegyenek eleget. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
  Határidő:   2014. november 11. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megálla-
pította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 15/2014. (X.28.) önkor-
mányzati rendeletet. 
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