
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 27-ei 

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

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

1. Pintér Attila képviselő 
2. Szabó Zsolt képviselő 

 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
Dr. László Borbála jogi igazgatóság igazgatója 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária közigazgatási osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

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



2 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Jó reggelt kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének mai rendívüli ülését megnyitom. Az ülés határozatképes. 
Egyetlenegy napirendre tettem javaslatot. Az élet adott egy helyzetet, és 
ennek úgymond a rendezése végett kerül sor a mai rendkívüli 
közgyűlésre. Más napirendi pont nem tárgyalható. Kérdezem a 
bizottságok elnökeit, hogy tárgyalták-e a napirendet. Hingyi frakcióvezető 
úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
tárgyalta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pénzügyi bizottság elnökhelyettes. Ki az elnökhelyettese? 
Képviselő úr!  
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi 
bizottság tárgyalta, és egyhangúan elfogadta a javaslatot, támogatta a 
javaslatot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Ügyrendi bizottság! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! A bizottságunk 
megtárgyalta, és majd szeretnék a napirendnél hozzászólni a jogi, 
ügyrendi bizottságnak a javaslatával. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Még polgármester vagyok.  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Polgármester Úr! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ön láthatja a jövőt esetleg, de… Köszönöm szépen.  
 
Aki elfogadja a nyílt ülés napirendi pontját, azt az egyet, az kérem, igennel 
szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér 
Attila, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
675/2016. (X.27.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 27-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat visszatérítendő támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jó. Legyenek kedvesek kolleganőt, Forgó Krisztinát megválasztani 
jegyzőkönyvvezetőnek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

676/2016. (X.27.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

Legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani a GRABARICS és a 
RENALPIN Kft. képviselőinek, ha itt vannak! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

677/2016. (X.27.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 27-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Javaslat visszatérítendő támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Grabarics Gábor, a Grabarics Kft. cégvezetője 
                    Dráviczki Márton, a Renalpin Kft. ügyvezetője  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a napirendi pont megtárgyalására. Szeretném bejelenteni, hogy 
a kuratórium, a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány kuratóriumi 
elnökeként nem kívánok érintettségem miatt szavazni, és megkérem 
önöket, hogy legyenek kedvesek kizárni a szavazásból. 
 
Aki ezzel egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Cserna Gábor polgármestert érintettsége miatt – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserni Béla), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt) – kizárta a 
szavazásból és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
678/2016. (X.27.) határozata 

Cserna Gábor polgármester személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat visszatérítendő 
támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak Pecsét István 
kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére” című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Cserna Gábor polgármestert kizárja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi, ügyrendi 
bizottság megtárgyalta az anyagot, és egy észrevételt szeretnék 
előterjeszteni azzal kapcsolatban, hogy amennyiben a jogosultak 
kezességi szerződés alapjául szolgáló tartozás érvényesítése érdekében 
a kötelezettel szemben pert kíván indítani, erről előzőleg köteles a 
perindításról a kezességet értesíteni, és a teljesítésre felszólítaná, továbbá 
azzal, hogy a felek a per esetén kiköthetik Dunaújvárosi Járási Bíróság 
kizárólagos illetékességét. Ezt szeretném, hogyha felkerülne 
mindenféleképpen, és ezt a bizottságunk egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki ezt támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
679/2016. (X.27.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő – az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság által támogatott – módosító javaslatát, mely szerint a 
kezességi szerződés egészüljön ki azzal, hogy amennyiben a jogosult a kezességi 
szerződés alapjául szolgáló tartozás érvényesítése érdekében a kötelezettel 
szemben pert kíván indítani, előzőleg köteles a perindításról a kezeseket értesíteni 
és a teljesítésre felszólítani, továbbá azzal, hogy a felek per esetén kikötik a 
Dunaújvárosi Járásbíróság kizárólagos illetékességét, elfogadta. 
 
Felelős:  a polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A szavazás előtt amennyiben nincs több hozzászólás, akkor a napirendet 
lezárom, és engedjenek meg egy-két gondolatot elmondhassak. 2015. év 
végén a Dunaújvárosi Hírlap jóvoltából úgymond egy sajnálatos 
betegségről szereztünk, szerezhettünk dunaújvárosiak tudomást Pecsét 
István barátunk vonatkozásában. 2016 elején, év elején, egészen a nyári, 
a kora nyári hónapokig városunkban hála Istennek egy soha nem látott 
összefogás, egy soha nem látott akció indult meg István 
gyógykezelésének segítése céljából. Önkormányzatunk ugye az elsők 
között sorakozott fel a Hírlap akciójához, melyet később nagyon sok 
közéleti szereplő, dr. Dorkota Lajos elnök úr, dr. Galambos Dénes 
országgyűlési képviselő úr, helyi intézmények, iskolák, ismert vagy 
kevésbé ismert sportolók, művészemberek, egyházak, szinte valamennyi 
dunaújvárosi sajtóorgánum, civil szervezetek, művészek és még hosszú a 
sor természetesen, akik az ügy mellé álltak. István közel négy hónapja van 
Kínában. Az úgynevezett FUDA Központban elvégezték az előre előírt 
orvosi beavatkozásokat. Szervezete ezekre jól reagált. Azonban az 
orvosok szerint teljesen biztos és reményteljes akkor lehet a gyógyulása, 
ha és amennyiben további, úgynevezett kiegészítő kezeléseket 
elvégeznek nem itthon, nem Magyarországon, hanem Kínában, 
ugyanebben a központban. Ennek a kezelésnek a költsége, a forrásoldala 
azonban nem áll rendelkezésre a közalapítvány számlaszámán. Ezért 
gondoltuk úgy, hogy meghosszabbítva az úgymond jótékonysági akciót 
további gyűjtést próbálunk megszervezni, természetesen amennyiben 
önök ezzel a mai döntésükkel egyet fognak érteni. A GRABARICS Kft. és 
a RENALPIN Kft. látva, hogy további összegekre van szükség, és 
úgymond már az ugye a nyári hónapokban egy kicsit elhalványult a 
gyűjtőmozgalom, e nemes cél érdekében mind a két kft. és annak vezetői, 
tulajdonosi köre az ügy mellé állt. És nagyon fontosnak találom azt 
megemlíteni, hogy ebben a városban ilyenre még nem volt példa, hogy 
nemcsak a GRABARICS Kft. és a RENALPIN Kft., nemcsak úgymond 
folytatja önkormányzatunk támogatásával, Kovács Judit asszony DVG Zrt. 
igazgatósági tagjának támogatásával, nemcsak folytatja eme jótékonysági 
akciót, hanem ha önkormányzatunk a mai döntésével megelőlegezi a két 
négy, négymillió forintot, akkor kezességet vállalnak a támogatás majdani 
visszatérítéséhez, és ebben ezt tartom a nagyon fontosnak. Egyet ne 
felejtsenek el, tisztelettel kérem, és ez az oka a rendkívüliségnek, amely 
nem várhatott a novemberi rendes, 17-ei közgyűlésig, az idő sürget. A 
jelenlegi kezelések két héten belül befejeződnek. István adott esetben 
hazatér, de ha nem is tér haza, kint a kiegészítő kezeléseknek minél előbb 
meg kell kezdődnie. De úgy is mondhatnám akár, hogy folytatódnia kell. 
Ezúton is szeretném önkormányzatunk, a város valamennyi jóérzésű 
polgára nevében megköszönni önöknek is, a teremben helyet foglalóknak, 
a hivatal munkatársainak, a civil szervezeteknek, a sportolóknak, a 
médiának, az egyházaknak, iskoláinknak. Öröm volt nézni, ahogy 
óvodások, általános iskolás gyerekek álltak szüleikkel, pedagógusokkal, 
óvodapedagógusokkal az ügy mellé. Megköszönöm mindenkinek a 
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támogatását, és kis türelmet, ugyanilyen pozitív hozzáállást, ha kérhetnék 
nagy tisztelettel, hogy mindannyian, ahogy a márciusi gálának a fő mottója 
a Bartók Kamaraszínházban az volt, hogy István megélhesse a 
harmincadik születésnapját jövőre. Hát adjuk meg, és ehhez már csak, 
adjuk meg ezt az esélyt, és kérjük a jó Isten segítségét, hogy eme 
gyűjtőakciónk, amely a mai napon folytatódik, eme gyűjtőakciónk sikerrel, 
végleges sikerrel járjon. Nagyon köszönöm a figyelmüket. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
680/2016. (X.27.) határozata 

visszatérítendő támogatás nyújtásáról a „Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Pecsét István 

dunaújvárosi lakos kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítványnak 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint visszatérítendő 
támogatást nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 5 b. mellékletének „pénzeszköz átadások tartaléka” sor 
terhére a GRABARICS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a 
RENALPIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
készfizető kezesség vállalása mellett azzal, hogy az alapítvány köteles azt 
legkésőbb 2017. október 31. napjáig visszafizetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási és a 2. számú mellékletét 
képező készfizető kezességet vállaló szerződés aláírására. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. október 28. 
      - a szerződéskötésre: 2016. november 02.  

     
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen 

határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.  

     
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a költségvetés módosítására: a 2016. évi költségvetési rendelet soron 
                   következő módosításának időpontja  

  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés egyhangúlag az ügy mellé állt. Önöknek köszönöm a 
támogató szavazatát, és köszönöm, hogy elfáradtak a rendkívüli 
közgyűlésre. További szép napot kívánok mindenkinek! 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 

 
 

                 


