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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A lehető legnagyobb tisztelettel és szeretettel
köszöntöm Önöket Dunaújváros Megyei Jogú Város éves szokásos közmeghallgatásán. Megállapítom, hogy a közmeghallgatás határozatképes,
tekintettel, hogy SZMSZ-ünk értelmében ez ugyanolyan rendezvénynek
nyilvánul, mint bármilyen közgyűlésünk. Tehát a képviselőtestület minősített többségének jelen kell lennie az ülésen. A közmeghallgatás célja a
törvény szerint a jövő évi költségvetési terv és városfejlesztési elképzelések véleményezése. Ehhez fogjuk várni kérdéseiket, ötleteiket és felvetéseiket. Arra kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint, hogyha kérdésük
van, akkor legyenek szívesek nevüket, elérhetőségüket a mikrofonba elmondani, hogy akár itt szóban a köztisztviselői kar vezetői, vagy akár
írásban SZMSZ-ünk értelmében 15 napon belül, írásban mindenki választ
kaphasson a felvetésére, ötletére, gondolatára. Szeretném Önöket nagyon
röviden tájékoztatni a városunk jövő évi költségvetési elképzeléseiről, illetve a jelenleg futó pályázatokról, illetve városfejlesztési kérdésekről. Az állami költségvetési helyzetünk a parlament döntésének függvényében még
nem eldöntött kérdés. A parlament hónapok óta tárgyalja a központi költségvetést a 2013. évre vonatkozó központi költségvetést, melynek módosító indítványairól a héten megtörtént a szavazás és a parlamentbe a jövő
héten, 11-én lesz napirenden a költségvetési záró szavazás. A városunk,
illetve valamennyi település költségvetési helyzetét meghatározó irányelvek, számok, bevételi és kiadási lehetőségek nyilván az állami költségvetés függvényében lesznek adekválva. A zárószavazás a költségvetésnek,
ahogy megtörténik, úgy nyilván városunk Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlése is megtárgyalja a költségvetési koncepcióját. Valamikor a törvényi
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jövő hét elején a közgyűlés
vagy így, vagy úgy, de reményeink szerint a város működőképességének
biztosítása érdekében igennel, tehát támogatólag dönteni fog. Melyek
azok a főbb irányelvek, amelyek a jövő évünket igen jelentős mértékben
változtatni és ugyanakkor befolyásolni fogja. Az önkormányzati feladatellátás ezzel párhuzamosan a finanszírozás kérdése 2013. január 1-jétől igen
jelentős mértékben módosulni fog. A feladatok nagyon jelentős része és
szerintem, hogy körbenézek a teremben az itt látható érdeklődő személyt
zömében ismerve azt mondhatom, hogy mindenki tisztában van vele,
hogy az önkormányzatoktól, településektől az államhoz fognak átkerülni
ezek a feladatok. Gondolok itt elsősorban a közoktatás kérdésére és bizonyos hatósági, szociális, gyermekjóléti kérdésekre. A ma még önkormányzati szervek, gondolok itt jegyzői hatáskörben, polgármesteri hatáskörben,
egyéb polgármesteri hivatali hatáskörben működő feladatok mértéke igen
jelentős mértékben fog mérséklődni. Az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől
felálló kormányhivatalok mellett működő járási ez esetben Dunaújvárosi
Járási Hivatalhoz fog kerülni. Ennek mi a célja? Sokkal korszerűbb, hatékonyabb és kevésbé bürokratikus és célszerűbb ügyintézés a járási hivataloknál. Vagy a kormányablakoknál is az állampolgár az ügyének a többségét egy lépésből, úgymond egy ügyintézőtől indítva elintézheti, úgy
ugyanez lenne a járási hivatal feladata is. Ezzel az önkormányzati struktúra teljes mértékben átalakul. Tisztelettel köszöntöm, és engedjék meg,
hogy bemutassam Önöknek Dr. Kovács Péter urat, aki jelenleg önkormányzatunk hatósági igazgatója. Január 1-jétől a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjének megbízását kapta meg. Szívem csücske a közoktatás
kérdése. Mindannyiunk előtt nyitott kérdés, hogy a közoktatás teljesen új
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alapokra fog 2013. január 1-jétől helyeződni. Ez nem más, mint a parlament által a tavalyi évben elfogadott köznevelési törvény szabályozza. Az
elsődleges feladat az önkormányzatoktól meg a településektől az államhoz fog átkerülni. Magyarul, a települések pillanatnyi anyagi helyzete ezen
túl nem fog összefüggeni a különböző alapfokú és középfokú oktatási intézményeink gazdasági irányításával. A feladatellátás szerint a pedagógus
kollégák, illetve a pedagógiai munkát segítő technikai, pénzügyi, ügyviteli
és egyéb intézményi alkalmazottak közvetlenül állami alkalmazottakká
válnak. Azonban az iskolák üzemeltetési költségei, amennyiben ezt az
adott település vállalja - márpedig ezt Dunaújváros Megyei Jogú Város
vállalta -, tehát a közüzemi költségek, a rezsiköltségek, az ingó- és ingatlanvagyont tulajdonló önkormányzatok fogják a jövőben is megoldani. Mi a
feladatunk? Egy kettős feladatmegosztás jön létre a városban. A
Klebersberg Kunó Oktatásfenntartó Központ Tankerületi Igazgatóság veszi át az intézmények tanfelügyeletét Gulyás Erzsébet december 1-jével
kinevezett igazgatóasszony vezetésével. Az üzemeltetést, a fenntartást, a
gazdasági ellátó szervezet fogja működtetni január elsejétől, melyet a
közgyűlés döntésének értelmében jelenleg megbízott vezetőként Kádár
Brigitta asszony a Hild középislola gazdasági igazgatóhelyettese irányít.
Mi az, ami állami feladat marad oktatás területén konkrétan, és mi az, ami
önkormányzati feladat marad? Az óvodák teljes egészében törvény értelmében városi feladat tárgyát képezik a jövőben is és valamennyi dunaújvárosi közoktatási intézmény 6 általános iskolát, 1 általános tantervű gimnáziumunk, a Széchenyi Gimnázium, hét darab szakképző intézményünk,
valamint az alapfokú művészeti oktatási feladatokat ellátó Sándor Frigyes
Zeneiskola, tehát 15 költségvetési szerv január 1-jétől állami intézmény
lesz. Annyi különbséggel, hogy az általános iskolák a járási tankerületi
igazgatósághoz fognak tartozni, szakképző intézményeink, a Széchenyi
Gimnázium kivételével pedig a megyei intézményfenntartó központ Sipos
Imre megyei intézmény-fenntartási tankerületi igazgató úrhoz. Az oktatás,
ahogy az előbb említettem infrastruktúrájának működtetése a rezsiköltség,
az EON, a DVCSH, az Internet-szolgáltatás, a telefonszolgáltatás, mindaz
ami eddig idekerült és tárgyi üzemeltetési kiadása volt a városnak, az vállalt közgyűlési döntés alapján állami pályázati és egyéb állami támogatási
lehetőségek bevonásával továbbra is megyei jogú városok feladata lesz.
Az óvodai ágazat, ahogy említettem lesz az, amely teljes egészében mind
bére, mind személyi jellegű kiadások, mind pedig intézményfenntartás
szempontjából városi feladat lesz. A gyermekétkeztetés az továbbra is önkormányzati feladat marad, és a szociális és gyermekjóléti rendszerben is
igen komoly változások várhatóak januártól. Az állam, a kormányzat 2013tól is igen komoly pályázati lehetőségeket biztosít azon települések számára, amelyek a gyermekek gyermekvédelmi támogatás utáni nyári szociális étkeztetésében szerepet vállalnak és ebben a megyei jogú városok
között is évek óta élenjáró helyen tartózkodik Dunaújváros. Kultúra területéről néhány gondolatot. A kultúra az a feladat, amely továbbra is, mind a
közművelődés, a színház területén önkormányzati feladat marad, annyi
bővítéssel, ez eddigi megyei működtetés alá tartozó Intercisa Múzeum
egész pontos nevén az Intercisa Múzeum Római Kori Kőtár és Romkert
intézményét állami, törvény előírás alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a megyétől, illetve a MIF-től a Megyei Intézményfenntartó
Központtól teljesen átvette. Még egy nagyon nagyszabású dologról és változásról szeretnék szót említeni. Ez pedig, ahogy korábban említettem a
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járási hivatalok létrejötte január 1-jétől. A törvény erről rendelkezett. A
kormányhivatalok mellett bizonyos értelemben alárendelt szerepben működnek a megyében a járási hivatalok. A feladat átadására vonatkozó
megállapodás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér
Megyei Kormányhivatal pár héttel ezelőtt megkötötte. A működés feltételeinek kialakítása, mondhatnám úgy is, hogy az irodák kialakítása folyamatban van. Január 2-ától a járási hivatal a „B” épületben közismertebb nevén
a laposabb, két emeletes épületben várja tisztelettel az ügyfeleket. Mi a
cél? A cél, ahogy említettem egy gyorsabb, hatékonyabb, kevésbé bürokratikusabb feladatellátás. Egy helyen történő feladatellátást a polgárok
esetében. Az okmányirodai feladatok igen jelentős része, az építésügyi
feladatok egy bizonyos része, a gyámhivatalok egy bizonyos része, és bizony szociális jellegű juttatások is a járási hivatal munkatársai hatáskörén
keresztül fog megtörténni jövő év januárjától. Jogosan tehetnék fel a kérdés, hogy mi az, ami az önkormányzatoknál marad. Mit fog csinálni egy
polgármesteri hivatal? Mit fog Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője
Kukorelli úr, vagy maga a polgármester, alpolgármesterek, közgyűlés,
képviselő-testület, bizottságok tenni? Az önkormányzatoknál az úgynevezett klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok maradnak. Bizonyos igazgatási feladatok, üzemeltetési feladatok, közvilágítás, helyi adózás. Ezek azok a kérdéskörök, amelyekről zömében a következő évtől is
igen jelentős mértékben a város feladatai maradnak. Áttérve lehetőségeinkre a költségvetést tekintve bevételek, illetve kiadások vonatkozásában,
ahogy említettem a feladatok megváltozását a gazdálkodásunk is Dunaújváros Megyei Jogú Város gazdálkodása is igen jelentős mértékben változni fog 2013. január 1-jétől. A helyi adók rendszere lemarad. Tehát a finanszírozás új mértéke lehetősége, az intézményeink új típusú átadása,
ugyanakkor üzemeltetése. A helyi bevételeinket és a helyi adónkat és itt
gondolok elsősorban az építményadóra, gondolok az iparűzési adóra ezen
túl változik. Az iparűzési adó mértéke, két hónapon keresztül igen komoly
lobby munka folyt a parlamentben, mind a települési önkormányzatok szövetségében, mind a kistelepülési önkormányzatok szövetségében, mind a
Megyei Jogú Városok Szövetségében, mind a budapesti kerületek és a
fővárosi közgyűlés vonatozásában. A helyi iparűzési adó mértéke nem fog
változni, amely ugye a mi szempontunkból igen fontos, hiszen meghatározó gazdasági társaságok, kis- és középvállalkozások működnek ebben a
városban, illetve a térségben. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és továbbra is a
helyi feladatok ellátására fognak szolgálni. Pontos számot megkérem
Önöket ne kérdezzenek, hiszen a parlamenti döntés a folyamatában van.
A tervezett bevételek a következő évben mintegy 8,5 Milliárd forintot tehet
ki. Természetesen még kormányzati és egyéb parlamenti döntések ezt befolyásolhatják. A kiadások. A kiadások mindig a legnehezebb és igazából
Önöket, bennünket, dunaújvárosiakat, tehát a lakosságot leginkább érintő
tétel a költségvetésben. A kiadásoknak – és itt ránézek gazdasági alpolgármester úrra – a kiadások egymástól igen szigorú és kemény határt
húznak a következő évben, mint maguk a tervezett és igazából beérkezett
bevételek. Úgy érdemes egy felelősséggel gondolkodó önkormányzatnak
meghatározni a kiadások főösszegét, hogy az a rendelkezésünkre álló bevétel főösszegét nem haladhatja meg. Magyarul, és ez nagyon fontos dolog Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évekkel, az
elmúlt politikai ciklusokkal ellentétben saját maga okos és logikus és fele-
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lősségteljes működtetése miatt sem kíván a következőkben további hitelfelvételi lehetőséggel élni. Mindamellett természetesen a kiadások tekintetében vannak olyan preferált, úgynevezett prioritást élvező kérdések, melyekre Dunaújváros Közgyűlése a következő évben is igen komoly összegeket kíván fordítani. Ad.1. Tekintettel, hogy átadjuk a közoktatási intézményeink zömét, ahogy említettem az óvodák kivételével zavartalan ellátásról kell az üzemeltetés területén január 1-jétől gondoskodnunk. Egy saját ellátó szervezetet, a GESZ nevű szervezetet hozta létre a dunaújvárosi
közgyűlés. Szeretnénk, és felelősséggel mondhatom is, hogy igyekszünk
megfelelni a határidőn belüli fizetési kötelezettségeinknek. Szállítói állomány, és pont az intézmények fenntartása kapcsán a közüzemi költségek
biztosítása. Szociális juttatások. Sajnos olyan helyzetben van városunk lakosságának egy bizonyos része – ennek ezer meg ezer körülmény az
összetevője -, amely során hangsúlyosan kell kezelni a szociális ellátások
terén a rászorultsági elemeket. És hát maga a városüzemeltetés. Ma reggel én voltam az első, amikor otthon kiléptem a lépcsőházból a Bocskai
utcában, gyakorlatilag majdnem elvágódtam ezen az igazán annyira téli
időjárásnak nem nevezhető ma reggeli locs-pocsos állapoton, és hívtam a
megfelelő cég ügyvezető igazgatóját elég kemény hangon, hogy hát jó
lenne igazgató úr valamit csinálnunk, mert mi lesz ha igazából tél lesz.
Tehát ne legyen az probléma, ami évek óta probléma, hogy Dunaújvárosban leesik 5 cm hó, persze elmondjuk előtte, meg sajtóban lenyilatkozzuk,
hónapokkal korábban, hogy felkészültünk a télre, ezt mindig elmondjuk,
felkészültünk a télre. Tehát sajtótájékoztatót tartunk a helyszínen, bemutatjuk az új gépeket, munkatársak és az ügyvezetés rendelkezésre áll,
majd amikor leesik a hó, akkor káosz van a városban. Mert festi magát,
aki nem ismeri el, hogy az van. Ezt miért tudják más megyei jogú városok
megoldani. Próbáljunk meg eljutni ebben a városban is, nem hiszem, hogy
igazából költségvetési gondok lennének. Só beszerzése, vagy éppen benzin meg egyéb munkabér jellegű költségek, ügyeleti díjak kifizetésére.
Márpedig, ha Önök figyelték, meg hallották a híradásokat a hét végére
igen jelentős havazás várható. Milyen kiadási kötelezettségeink vannak
még jövő évben? Hát bizonyos úgynevezett adósságszolgálatunk a bankok felé. Dunaújváros Önkormányzata néhány évvel ezelőtt mind az
ERSTE Bank, mind a K&H Bank vonatkozásában fejlesztési célú kötvénykibocsátásról döntött. Hát a bankok nem arról híresek addig, amíg adnak
addig szívesen adják, természetesen a pénzintézetek alapvető érdeke,
hogy megfelelő időben, megfelelő határidőben, összegben ezeket az úgynevezett kötelezettségeket visszakapják. Így ahogy az idén is, a következő évben is a tervezett kiadásaink között kell szerepeltetni az adósságszolgálati kiadásokat. Merthogy, milyen fejlesztésekre is vettük fel ezeket
a pénzeket és milyen sikeres városfejlesztési pályázatokról tudunk közgyűlési képviselők, illetve az ebben részt vevő kollégák, ügyvezetők, a hivatal pályázatírásban résztvevő kollégái beszámolni. Soha nem látott, és
ez mára eldöntött, soha nem látott pályázati lehetőségekhez jutott, illetve
jut a következő hónapokban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Mindenfajta prioritás és sorrend felállítása nélkül említenék néhány ilyen pályázati lehetőséget, amelyekről Önök is értesülhettek az elmúlt pár hétben, ha másképp nem, akkor a sajtó jóvoltából. Az egyik az
úgynevezett „Városháza és környezetének funkcióbővítő és revitalizációja”
című pályázat, közismertebb nevén az IVS pályázatunk, melynek jövő héten fog megtörténni a szerződés aláírása. Ez a pályázat 100%-os támoga-
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tottságú 1,8 Milliárd forint volt az elnyerhető maximális összeg. Ennél szerintem Önöket sokkal inkább foglalkoztatja, hogy mi az, ami ebből meg fog
valósulni ebből a hatalmas összegből. Ahol most vagyunk, ugye ez a Városháza „C” szárnyának a színházterme, de a pályázati projektünk, amit
benyújtottunk és eredményes volt az a Városháza „C” szárnyának teljes
felújítását és bővítését tartalmazza. Körforgalmú csomópont létrehozását
és parkolók, parkolóhelyek kialakítását a Vasmű út, Aranyvölgyi út, Széchenyi Park térségében. Egy úgynevezett dísztér és sétány kialakítását a
Városháza tér és közvetlen környezetében. Sportpálya és játszótér létrehozását, valamint az Október 23. tér 1. szám alatt található önkormányzati
irodai ingatlanrész funkcióváltó hasznosítását. A jelenlegi, így ismeri mindenki Családi Intézetről beszélünk. Itt egy úgynevezett kormányhivatalos
információs pont fog kialakulni. Ezzel összefüggő, de mégis más témájú
pályázatunk a szociális városrehabilitáció a Római városrészben című pályázatunk. Ennek a beruházása a következőket tartalmazza. Meghatározott területen és ebben korrekt szerepet vállaltak az adott három választókerület önkormányzati képviselői, valamint Szabó Imre főépítész úr, az ott
élők lakóépületeinek hőszigetelése és teljes mértékű nyílászáró cseréje. A
Pajtás utcai óvoda, a Petőfi iskola háta mögött lévő, úgynevezett központi
óvoda épületének külső és belső teljes mértékű felújítása, energiahatékonyság növelése, az óvoda udvarának a rekonstrukciója. A Római városrészben található közterületek, parkok, utak komplex környezetrendezése.
Szintén sportpálya és játszótér felújítás, valamint közösségi funkciót szolgáló non-profit szolgáltatóház létrehozása. Már meglévő, de használaton
kívüli épületrésznek a felújításával. Ez a pályázat is ugyanúgy, mint az Integrált Városfejlesztési Stratégiai pályázatunk 100%-os támogatottságú,
ezen 1,2 Milliárd forint az elnyerhető összeg. Büszke vagyok és látom itt ül
a teremben a dunaújvárosi kórház főigazgatója. Az a TIOP-os pályázat,
amely önkormányzati önrésszel együtt városunk mintegy 4 Milliárd forintot
nyert TIOP-os pályázat keretében a központi műtő és diagnosztikai blokk
kialakításával összefüggésben, mely gyakorlatilag a mai korszerű igényeknek megfelelő műszerezettséggel fogja felszerelni intézményünket.
Ennek a szerződés aláírása a jövő hét során, december 12-én, szerdán
fog megtörténni. Már futó programunk, évek óta futó programunk még korábbi közgyűlések döntöttek erről a DAHAR programunk. Ez egy kikötőfejlesztési pályázat ez a város hosszú távú városfejlesztési stratégiai céljait szolgálja. Megkezdődött a tavalyi évben már és a következő évben is
folytatódni fog a Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosításának I. üteme, mely hosszú távon a Táborállási
üdülő és lakóingatlanok tulajdonosai számára biztonságos megoldást fog
találni. Ennek a pályázatnak a projektnyitójára pont a holnapi, csütörtöki
nap során fog sor kerülni. Had emeljek ki külön egy intézményt, mert nagyon büszkék vagyunk rá. Nemes és fontos céllal van ellátva ezen intézményünk az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet
Idősek Otthona. Ennek egy néhány héttel ezelőtt történt közgyűlési döntésével teljes mértékű energiahatékonysággal összefüggő pályázatot nyújtott be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az
igencsak rossz állapotban lévő polgármesteri hivatal épületének a szintén
az ilyen témájú pályázatában nyújtottunk be az ESZI Intézményével párhuzamosan pályázatot. Ezen kívül, amikről nem beszélünk, de intézményvezetőink, a kedves szülők, kedves pedagógus kollégák tudják szinte valamennyi dunaújvárosi óvoda, általános és középiskolában van folyama-
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tos, sikeres pályázatunk. Amelyekre igen büszkék vagyunk. Ilyen pályázatunk egyébként a társadalmi integráció elősegítő és drogprevenciós tevékenységgel összefüggő pályázatunk, amelynek a pályázati indítása már
megkezdődött és különböző rendezvények folyamatosan ezzel összefüggésben a városban a dunaújvárosi középiskolások, általános iskolák, pedagógus kollégák bevonásával történt. Tehát ha itt lenne a teremben, akkor mondanám Hum János úrnak, hogy lehet szeretni, vagy nem szeretni
ezt a várost Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és közgyűlési
többsége, de szerintem nyugodtan mondhatom, hogy ellenzéki képviselőtársaim igen jelentős része is büszke arra, hogy az igen sok gond és nehézség mellett, amellyel egyébként valamennyi települési önkormányzat,
mintegy 3200 települési önkormányzat küzd majdnem az országban, mégis sikerrel tudunk, tudtunk, akár úgy is mondhatom és összegezhetem,
hogy az elmúlt hetekben több milliárd forintot felmutatni a város fejlesztése, jövője érdekében. Talán nemcsak múltja, 62 éves múltja, hanem jelene is van és érdemes ebben a városban maradni. Külön segítség és megköszönjük a jelenlegi kormány azon segítségét, amellyel a magyar települések többségének az adósság-átvállalásával kíván támogatást nyújtani. A
megállapodás Dunaújváros vonatkozásában előzetes tárgyalások után, a
múlt hét folyamán Balog Zoltán emberi erőforrások minisztériumát vezető
miniszter úr jelenlétében megtörtént. A korábbi sikeres, vagy nem sikeres
hitelfelvételek, belefogott, félbehagyott beruházások kapcsán egy igen
erős adósságcsapdába került megyei jogú város esetében 8 Milliárd forintos állami adósságátvállalás fog megtörténni a következő évben. Én
Önöknek az itt lévő hivatali munkatársaimnak, jegyző úrnak, aljegyző aszszonynak, közgyűlési képviselőtársaimnak, a bizottságok jelenlévő szakértőinek, nem utolsó sorban és leginkább intézményvezetőinknek az itt megjelent valamennyi dunaújvárosi érdeklődőnek köszönettel tartozom. Kérem, hogy bízzanak bennünk. Kérem, hogy higgyék el, hogy lehetőségek
sűrűje áll, ahogy az előbb említettem ezen város előtt is. Nem leszünk az
utolsó sorban, és az utolsó helyre besorolt megyei jogú város. Lejárt az a
bizonyos Dunaújváros, ahol semmifajta fejlesztési lehetőség nincs. Büszkék vagyunk az itt működő nagyvállalkozásokra. Azon nagy vállalkozásokra, amelyek folyamatosan támogatják Dunaújváros Önkormányzatát. Annak kulturális, oktatási, gazdaságélénkítő, bármifajta programját, gondolok
itt az ISD Dunaferr Zrt., a Hankook Tire Magyarország Kft-re, a Hamburger Hungária Kft-re, a Ferrobeton Zrt-re és azon igen meghatározó, vagy
akár 2-3 fős kisebb létszámú családi vállalkozásokra is, kis- és középvállalkozókra, akik helyben teremtenek munkahelyet, akik helyben fizetik az
iparűzési adót ezzel is segítve a város költségvetését. Tehát a lehetőség –
és itt most elsősorban az ellenzéki képviselőtársaimra nézek – Önöktől is
segítséget kérek, mert a lehetőség előttünk van, amennyiben gondolják és
együtt kívánnak működni velünk a város zavartalan, sikeres fejlesztése
érdekében, akkor várom támogató szavazatukat, mind a költségvetéshez,
mind pedig egyéb pályázati lehetőségekhez. Természetesen végül, de
nem utolsó sorban a közeledő ünnepekre való tekintettel Önökön keresztül és a sajtó megjelent munkatársain keresztül – akiknek köszönöm
egész éves támogató munkájukat, ki így, ki úgy, ki kevésbé támogatta, ki
jobban támogatta, de hát a média az már csak egy ilyen világ – egy végtelen nyugodt, áldott karácsonyt, és egy szebb jövő évet kívánok mindenkinek. Nagy tisztelettel, szeretettel várom kérdéseiket és felvetéseiket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Csongor György:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közmeghallgatás! A szerencsétlen Korányi Sándor utca lakosaként és ott élők nevében szólok. A szerencsétlen
jelző használata nem véletlen. A főtér rekonstrukcióját ismertető idén augusztus 22-én tartott fórumon szólta el így magát egyik mondatában a főépítész úr. Mielőtt részletezném mondandómat, hadd jelezzem csupán
egy mondattal, hogy tudom, tudjuk mi érintettek talán mindannyian, hogy
két rendkívül fontos, az egész város számára példátlanul jelentős beruházás valósul meg éppen ebben a belvárosi térségben, amelyekről az imént
is szólt polgármester úr. Épp ezért méltánytalan, ha a hibás előkészítés
okán mégis szerencsétlenül járnak eközben a Korányi Sándor utca lakóközösségei. Azt is meg kívánom említeni, hogy épp egy éve a közmeghallgatás alkalmával ígérte meg polgármester úr, hogy a kórház körüli közlekedés anomáliáira megoldást kell keresni. Ez az ígéret mindmáig nem
öltött testet jóváhagyott, közszemlére bocsátott tervekben, sőt a helyzeten
rontott az a körülmény, hogy balesetveszély miatti kényszerűségből le kellett zárni az átjárót a Kis-Vasmű út Tourinform és Gourmand épülete alatt.
Jó dolog, hogy a tervezett sétánytól északra elkészül a program szerint
sok új parkoló és létesül húsz-egynéhány parkoló a Korányi Sándor utca
Duna-parti végénél is. Ám mindez nem fogja megoldani a kórház főbejárata körüli kétszeres anomáliát. Az egyik a járműforgalom kérdése. Amenynyiben a balesetveszélyes Kis Vasmű úti aluljáró helyzete nem rendeződik, a kórház teljes járműforgalma csak és kizárólag az eredetileg lakóutcaként funkcionáló Korányi Sándor utcán át tud kijutni a Duna parti útra és
onnan kerülővel a város főútvonalaira a Városháza tér gépjárműforgalomtól való elzárása után. Tessék végiggondolni! Súlyos felelősség terheli
emiatt a pécsi MSB Consult Kft. tervezőit, akikről mellesleg néhai
Matussné dr. Lendvai Márta leszedte a keresztvizet 2007-ben az e tárgykörben tartott első fórumon. Igaz, ő a múzeum átalakítására vonatkozó elképzelést kritizálta, míg én már akkor is jeleztem, pontosabban akkor először, hogy gond lesz a kórház körüli közlekedéssel. Ennek már öt éve.
Közülük a második a parkolás kérdése. Aki a kórházba megy, akár
járóbetegként, akár látogatóként, akár továbbképzésen résztvevő orvosként, akár javító-szolgáltató cég szerelőjeként, az elfoglal minden centi
parkolóhelyet a kórház közelében, az ottani lakosok elől. Azért, hogy minél
kevésbé legyen szerencsétlen a Korányi Sándor utca, négy várt, illetve
remélt intézkedésre szeretnék rákérdezni. Az első kérdésem: Mikor, miként válik ismét átjárhatóvá a Kis-Vasmű úti aluljáró? Terv és javaslat már
formálódik, de a remélt döntés még várat magára. Ha ugyanis a Kis Vasmű út a kérdéses helyen ismét átjárhatóvá lesz, akkor a kórházhoz menő
járműforgalom legalább egy része a lezárt Városháza tér helyett a múzeum mögötti parkoló úttestét igénybe véve visszajuthat a Kis-vasmű útra és
onnan tovább a város főútjaira. Második kérdésem: hol tart az a vázlatterv-ismertetéskor körvonalazott terv, miszerint a kórház kerítésének áthelyezésével megszélesítik a Korányi Sándor utcát és a kerítés mellett merőleges, vagy ferde beállású parkolókat alakítanak ki a nyomasztóvá váló
parkolási helyzet javítása érdekében. Harmadik kérdésem: Mi lesz a múzeum melletti egykori munkásőr garázsok jövőbeni sorsa? A garázsok teteje egyfajta torzó a sétány látóterében. Ráadásul a garázsok ott foglalnak
el területet, ahol égetően szükség lenne további parkolóhelyekre. Negye-
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dik kérdésem: számol-e a városvezetés a Vasmű út és Kossuth Lajos utca
kereszteződésének lámpás, esetleg körforgalom általi forgalomszabályozásával? A Városháza tér lezárása és a teljes kórházi forgalom miatt ennek a gyalogosforgalommal is terhelt kereszteződésnek sokkal nagyobb
lesz a forgalma, mint például a Vasmű út - Építők útja kereszteződésének.
Köszönöm ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Cserna Gábor polgármester:
Köszönöm szépen Gyuri bácsi hozzászólását. A probléma nem ismeretlen
előttünk, hiszen Csongor úr a Korányi S. utcai lakók felvetéseit évek óta
korrektül igyekszik, mind a közmeghallgatáson, mind egyéb fórumokon feltenni. Erről persze egy Október 23. téren lakó idősebb hölgy gondolata jutott eszembe – és ezen tényleg ne sértődjön meg a Gyuri bácsi, nem Önnek szánom, csak abszolút megpróbálom egy kicsit is, de humorosra venni a felvetését, miközben érdemben is fogok rá válaszolni - az pedig úgy
hangzott, hogy - a hölgy évekkel korábban megkeresett bennünket, hogy
ebben a városban a Városháza téren, vagy éppen a mozi téren nincsenek
rendezvények, itt a fiataloknak miért nem tartunk rendezvényeket koncertek, gondolok itt az adventi vásárra, mely napokon belül pont a Városháza
téren fog megkezdődni -, majd amikor történt ilyen rendezvény akkor
ugyanez a hölgy megkeresett, hogy igazából óriási gond van, hogy micsoda hangos ricsajozással együttjáró Városháza téri, meg Dózsa Mozi téri
rendezvények vannak. Nincs olyan kérdés, nincs olyan probléma, felvetés
ebben a városban mely bizonyos értelemben - és ezt abszolút jó szándékkal mondom - ne osztaná meg a lakosságot, mert bizonyos lakhatási
lehetőségek miatt, földrajzi kérdés miatt – ugye egy kórház beruházás
kapcsán, vagy éppen az IVS városfejlesztési beruházás kapcsán is most
teljesen joggal, teljesen jogosan a Korányi utcában élők egy bizonyos
élethelyzetet problematikusnak találnak. Én arra kérném Szervezeti és
Működési Szabályzatunk adta lehetőségnél fogva az általam igen tisztelt
főépítész urat – aki egyébként pl. az aluljáró kérdésében már Hingyi képviselő úr gondolatait is bevonta, hogy teljesen, és szeretném megjegyezni
főépítész úr - egy korrekt egy olyan szakmailag elfogadható és az ott
élőknek is elfogadható, adekvát választ adjon írásban 15 napon belül,
amely után reményeink szerint Csongor úr nem fog arra kényszerülni, és
jogosan nem fog arra kényszerülni - és ezt megint nem bántólag mondom
-, hogy a jövő évi közmeghallgatáson, vagy egyéb fórumon ismét feltegye
ezen kérdését.
Majdán Gábor:
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm polgármester urat. Olyan jellegű kérdést szeretnék kérdezni, amelyet polgármester úr tulajdonképpen előterjesztett. A bevétel és a kiadási oldal is érzésem szerintem képlékeny. Tulajdonképpen módosítás szükséges hozzá. Az lett volna a tiszteletteljes
kérésem, hogy a kiadási oldalnál a Városháza átépítése és egyéb dolgokkal kapcsolatosan, hogy előtérbe lenne helyezve a város járdáinak, utcáinak elsősorban a felújítása. Mert nagyon sok helyen, egy babakocsit nem
lehet eltolni. Utólagosan akkor, amikor már biztosan vagyunk a kiadási oldalban – eddig is ki lehetett menni a Duna-partra, ezután is ki lehet menni
a Duna-partra. Lehet, hogy ez a projekt most aktuális, de nem feltétlenül
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találnám szükségesnek, hogy ez legyen az első. A második, ami lényeges
dolog lenne a Dózsa II. városrészből kihelyezték a háziorvosi rendelőt a
Béke városrészbe. Sok idős embernek az érdekében szeretnék szólni,
hogy itt, ha valamilyen üzlet felszabadulna, itt tudnának biztosítani kezelést, ne kelljen a Béke városrészbe kimenni busszal. A buszközlekedéssel
kapcsolatban, ne kelljen átszállni a buszokról. Egyébként ez Dr. Szabó Ignácnak a körzete. Örömmel vettük, hogy a Görbe utcában megnyitottak
egy gyermekorvosi rendelőt. Itt is meg lehetne nyitni a technikumi városrésznek valamelyik részén. A másik, ami az északi ipari parkkal kapcsolatos. Örömmel vettük tudomásul, hogy két év után megindult a partfal rehabilitációja. Itt van a tél, olyan nehéz helyzetbe hozzuk a közlekedőket,
hogy ott már az időjárás miatt nagyon sok minden behatárolódik. Az utak
és a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban szeretném felhívni polgármester úr figyelmét. Találkoztunk ott már egyébként egy-egy interjúban.
Amikor az Ivó utca környékén történt az a megbeszélés. Az a helyzet,
hogy akár az Európa tanács, akár a Palánk utca szinte elmondhatom,
hogy járhatatlan. A Tisztelt képviselő úrral, Hingyi László úrral körbejártuk
az egész területet kaptunk bíztatást arra vonatkozóan - még szeptemberben, amikor még jó idők voltak – mást nem kátyúzást, az utakat rendbe
hozzák. Nem történt semmi. Van olyan utca, ahol rendezésre lenne szükség, mégpedig Csabagyöngye utca, ahol az ágak és fák ki kihajlanak, egy
autó szinte alig fér el, vagy a szennyvízszippantós autó, vagy akár a mentős autó. Arra vonatkozóan Tisztelettel megkérném, hogy a jövő évre vonatkozóan ezeket az utakat tisztába kellene tenni. A Táborállás utcától, a
Barsi Dénes utca, az Európa tanács útig olyan keskeny, hogy nem lehet
elmenni személyautóval, hogy ne karcolja össze. A csatornaépítéssel
kapcsolatban a lakosság részéről olyan támogatás érkezett, ami megnyugtató lehet. Nagyon sok mindenről megkérdezném polgármester urat.
Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálat hétfő, szerda, péntek és olyankor
mondhatom, hogy a vezetőket nem lehet utolérni. Mindig akkor tartják az
igazgatói értekezletet, meg egyebek. Az előadók kimondottan ilyen kérdésekre nem tudnak választ adni. Ne tessenek azt elvárni a lakóktól, hogy
mindenki külön-külön jöjjön be és kérdezzen. Nekem jó a kapcsolaton
egyébként az üzemeltetéssel, de nem lehet elérni olyan ügyekben, ami
megnyugtatná egyébként a lakókat. Köszönöm szépen a meghallgatást.
Cserna Gábor polgármester:
Megtisztelő volt. Megpróbáltam jegyzetelni és nyomon követni a kérdéseit.
A kérdéseinek, felvetéseinek a többségével nyitott kapukat dönget. Nyilván valóan és ezt persze nem bántva mondom a bürokrácia, a hivatali
ügyintézés, hogy egy pályázati folyamatnak a lebonyolítása kapcsán számomra is, amikor ellenzéki képviselő voltam húsz éven keresztül ebben a
városban, akkor úgy gondoltam, hogy Kálmán András polgármestert, vagy
éppen Almási Zsolt polgármestert a legkönnyebb szidni. Meg a közgyűlési
többséget, azért, ha valami nem úgy történik, miközben egy csomó-csomó
olyan folyamat szituáció van egy-egy kivitelezés, egy-egy beruházás kapcsán, amely múlhat, amely múlik a beruházók késésén, sikertelenségén,
hivatali bürokrácián, útvesztőkön át. Ami nem a Dunaújvárosi Önkormányzat Közgyűlésén, vagy éppen a nagyszerű, felkészült hivatali igazgatókon,
osztályvezetőkön, jegyző úron, aljegyző asszonyon múlik. Abban meg tökéletesen igaza van, hogy azért én is rohadt mérges tudok lenni, hogy eb-
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ben a hivatalban bizony-bizony a vezetőket néha én magam sem tudom
elérni. Ebben tökéletesen egyetértünk. De mégis nemcsak hivatalból, emberségből és őszinteségből is meg kell védjem a saját munkatársaimat.
Az, hogy hétfő, szerda, péntek, egy vezetői értekezlet általában hétfői napokon történik kora délelőtti órákban jegyző úr, vagy éppen aljegyző aszszony irányításával, igazgatók, osztályvezetők részvételével. Egyébként a
vezető munkatársak, igazgató hölgyek, urak, osztályvezető hölgyek, urak
szent meggyőződésem, hogy állnak, Önök, intézményvezetők, bárkinek a
rendelkezésére. Nyilván a vezetői feladatok egyfajta kötöttséget jelent
számukra, hiszen bizottsági anyagokat, közgyűlési anyagokat készítenek
elő. Nem hiszem, hogy időpont-egyeztetés útján Ön, vagy bárki ne tudna
hozzájuk bejutni. Azért nem megyek bele a részletekbe, hanem a következő, véleményem szerint korrekt felajánlással élek. Megkérném Önt,
hogy legyen kedves megkeresni engem, illetve a kolléganőimet a polgármesteri titkárságon, mert oly sok problémát vetett itt fel a Dózsa II. orvosi
rendelőjétől kedve a Palánk utca, a Táborállási partfalszakasz problémáin
a hivatali ügyfélszolgálatig, hogy én nagyon szívesen állok a rendelkezésére és személyesen végigbeszélgetjük, feltehetően jegyző úr, vagy aljegyző asszony jelenlétében ezeket a kérdéseket. Kérem, hogy keressen
és még az ünnepek előtt, ebben a hónapban találunk Önnek egy megfelelő, mind a kettőnknek megfelelő időpontot ezen kérdések és felvetések
megvitatására.
Cseh Béla:
(Tekintettel arra, hogy a hanganyag rossz minőségben került rögzítésre, a hozzászólás lényegi tartalma kerül a jegyzőkönyvbe.)
Az önkormányzatnak vannak a párt-állami rendszerből megörökölt helyiségei, MHSZ stb. ezeket fel kéne újítani, nagyon rossz állapotban vannak.
Nagyon rosszul fog kinézni, ha lesz itt egy szép főtér, és mellette a volt
munkásőr garázsok állnak majd. Mit fognak így látni a városba látogató
vendégek és a helyi polgárok is. Ezt kérném. Az én véleményem pont ellentétes Csongor úréval. Nekünk az a bajunk, hogy túl nagy a parkoló a
házunk mögött, egy autótanpálya van kihelyezve, nincs szükség ennyi
gépkocsira. Köszönöm szépen.
Cserna Gábor polgármester:
Köszönöm. Hát nyilván a tanpálya kihelyezéséhez és ennek a megvitatásához is korrekt rendezéséhez is két fél beleegyező akarata kell. Ez pedig
ugye nyilván a tanpályát üzemeltető fél és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. Az egyéb úgymond pártállami időszakból való ingatlanok, vagy lakás céljára nem használható helyiségek további sorsával
kapcsolatban pedig szintén megkérlek – ahogy az előtted szóló urat is –,
hogy személyes megbeszélés miatt legyél kedves megkeresni. Ha ez el
tudod fogadni.
Takács Katalin:
Nem dunaújvárosi lakos vagyok. Először is engedje meg polgármester úr,
hogy Önnek, munkatársainak és mindazoknak, akik a sikeres pályázatokat
megírták gratuláljak. Mert aki még nem készített ilyen pályázatot, annak
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gőze nincs, hogy ez micsoda iszonyatos munka. További sok sikert kívánok Önöknek ehhez. A kérdésem elsősorban a Dunaújvárosba bejáró diákok és itt dolgozó emberek nevében szeretném feltenni. Én magam is bejáró dolgozó vagyok és bizony most, hogy megjött a nagyon rossz idő a
Béke téri buszmegálló hát nem túl barátságos. Szeretném megkérdezni, illetve kérni Önöket majd, hogy vannak-e arra tervek, hogy valamilyen szinten a Népligethez hasonlóan picit rendbe tenni, hiszen több ezer lakos
ázik és fázik. Illetve, hogy létezik-e erre pályázat, és ha igen, akkor kívánnak-e pályázni rá. Vagy a hosszú távú tervekben bármilyen szinten gondoltak-e arra, hiszen tényleg rengeteg utazó van és picit barátságosabbá
és kényelmesebbé tegyék a bejárást. Köszönöm szépen.
Cserna Gábor polgármester:
Én köszönöm kedves Katalin. Tekintettel, hogy én magam is fiatalok között mozgok, mert középiskolában vagyok még óraadó pedagógus, ezért a
vidékről bejáró kollégák és hallgató diákok napi élethelyzetével sorsával
tisztában vagyok. Azért nem tudok elfogadható választ adni kéréseire,
mert a felvetéssel most szembesülök itt Öntől. Közben egyébként már a
gyerekek, diákok is mondták középiskolában. Városüzemeltetési igazgatóság és itt ül igazgató úr és helyettese, valamint az Alba Volán érintett
munkatársainak a bevonásával a Népligeti példát értettem. Természetesen nálunk van egy természet adta minden napi körülményeknek nyitott
Béke terünk, meg Dózsa Mozi autóbuszmegálló. Hát ez úgymond a mai
XXI. századi elvárásoknak, európai uniós igényeknek kétség kívül nem felel meg. Hogy erre van-e pályázati lehetőség, hát mi az, amire a mai világban nincs pályázati lehetőség, nyilván meg kell találni. Erre a hivatalban alkalmas köztisztviselő kollégák vannak. Felvetését köszönöm, és kérem, hogy Dr. Molnár Attila osztályvezető úrnak, aki ott áll oldalt a mikrofonnal az elérhetőségét majd legyen kedves megadni. Köszönöm kedves
Katalin. Ön ugye a Rosti iskolában igazgatóhelyettes asszony. Ugye? Gratulálok, és jó munkát kívánok.
Törjék József:
(Tekintettel arra, hogy a hanganyag rossz minőségben került rögzítésre, a hozzászólás lényegi tartalma kerül a jegyzőkönyvbe.)
Jöjjön el polgármester úr, én meghívom Önt egy teára a Gőzmalom u. 32be. Ha el tud jönni, hogy nem esik el és nem négykézláb megy akkor jó
lesz. Minden évben felhozom a 200 m nyamvadt utat. Négykézláb jönnek
fel a gyalogosok a malom mellett. Nem igaz, hogy erre nincs pénze a városnak, 200 m-ről van szó. Köszönöm nekem csak ennyi volt. Meghívom
Önöket egy teára, a jegyző urat is meg Önt is, hogy meg tudja nézni.
Cserna Gábor polgármester:
A jegyző úr messze nem lakik, úgyhogy lehet, hogy még ma este átsétál
arra a teára. Megkérném a városüzemeltetési igazgató urat, hogy, ha úgy
gondolja igazgató úr tudna-e most válaszolni, akkor megkérném, hogy
esetleg most válaszoljon a felvetésre.
Szendrődi Tibor városüzemeltetési igazgató:
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Köszönöm szépen a szót. Röviden válaszolnék. Úgy tudom, hogy tanulmányt kell készíteni ezen a területen. Azt kérném, hogy pontosítsuk a
nyomvonalat és akkor egy árajánlattal a költségvetési terv fejlesztési soraiba beillesztjük és akkor a költségvetés tárgyalásánál tudunk erről a kérdésről dönteni. Köszönöm szépen.
Cserna Gábor polgármester:
Na ettől még a tea nincs elintézve. Beírjuk a költségvetésbe, a teára meg
most ígéretet tett. Köszönjük a meghívást.
További kérdés, felvetés van-e?
Amennyiben nincs, akkor nagy szeretettel és tisztelettel megköszönöm,
hogy elfáradtak és felvetéseikkel kérdéseikkel segítették a jövő évi költségvetés és városfejlesztési koncepció előkészítését. Még egyszer, de
nem utolsó sorban én megköszönöm intézményvezetőink eddigi munkáját.
Attól, hogy van egy állami feladat átvállalás és átadás, attól ne felejtsük el,
hogy a Vasvári iskola, vagy éppen az Arany János Általános Iskola, a
Széchenyi Gimnázium, csak amerre körbenézek, vagy éppen a Rosti középiskola az továbbra is a város intézménye fog maradni. A városban
élők, a város környékén élő fiatalok, középiskolások, általános iskolások
kedves szülei lesznek az igazi használóik. Az üzemeltető az továbbiakban
is Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Önkormányzata lesz. A
továbbiakban is számítunk igazgató hölgyek, asszonyok, pedagógus kollégák és mindenki segítségét.
Mivel több kérdés nem hangzott el, Cserna Gábor polgármester úr megköszönte a
megjelenteknek a részvételt, és minden egyes városlakónak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánt, és 17 óra 09 perckor a közmeghallgatást berekesztette.
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