
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 1-jei 
              rendkívüli nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme 
 
Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor              polgármester 
2. Barta Endre képviselő 
3. Cserni Béla                  képviselő 
4. Gombos István           alpolgármester 
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. Szabó Zsolt képviselő 
13. Sztankovics László   képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Besztercei Zsolt          képviselő 
2. Tóth Kálmán képviselő 

 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
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 
Benkovics Kornélia gazdasági igazgatóság igazgatója 
Tóthné Láng Irén általános igazgatási vezető ügyintéző 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Dr. Ruzicska Renáta Dunaújvárosi Járási Hivatal vezető-helyettese 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Mórocz Erika Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
Csapó Gábor Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 

 
 



2 
 

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.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jó reggelt kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülését 
megnyitom. És megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A napirendi 
pontok előtt megkérem Mórocz Erika igazgatónőt, hogy legyen kedves az 
Adventi Forgatag rendezvénnyel kapcsolatos főbb eseményekről 
tájékoztatni a közvéleményt és a közgyűlés tagjait, mégpedig a formában, 
olyan formában, hogy a december 15-éig esedékes főbb eseményekről, 
hiszen akkor rendes közgyűlésünk lesz, és azt akkor majd el tetszik 
mondani. Parancsoljon! 
 

Mórocz Erika a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Jó reggelt 
kívánok! Igen, múlt héten advent első vasárnapjától elkezdődött a 
Forgatag a téren, idézőjelbe tenném ezt a „Forgatagot”, hiszen a 
nagyszínpadi produkciók azok most a hét hétvégétől kezdődően végig, 
23-áig minden nap láthatóak lesznek a szabadtéri színpadon. A héten 
felállításra kerül a karácsonyi manók faluja, amihez ugye meseolvasási 
felhívással fordultunk a gyerekekhez. Érkeznek a többi dekorációk, épület 
megvilágítás, a Betlehemhez is fel fog kerülni, felállításra fog kerülni egy 
mesekuckó, ahol ugye meseolvasás lesz a gyerekeknek meghatározott 
időpontokban. Szombati nap folyamán kolbászfesztivál megrendezésre 
kerül itt a főtéren. Egy kicsit itt a mi adventi rendezvényünkhöz 
kapcsolódóan, hiszen aktuális itt a tér, és nagyon-nagyon jó helyszínre ad 
lehetőséget. 15-éig minden nap színpadi műsor, 12-ével kezdődően 
ingyenes játszóház a Kortárs Művészeti Intézet épületében lesz, 
délutánonként, illetve hétvégén egész nap. És akkor még egy fontos 
dolog, hogy december 5-én és 6-án 10,00 órától este 7,00 óráig városunk 
főterére látogat a Mikulás, ahol ingyenesen vehetnek részt a gyerekek, és 
mondhatják el kívánságaikat. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Csapó 
Gábor főigazgató urat, aki október 1-jétől Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter úr megbízásából a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
főigazgatója. Eredményes és sikeres munkát kívánok! Megkérem Iván 
László képviselő urat, hogy napirend előtt legyen kedves tájékoztatni a 
közgyűlést a zöld rendelővel kapcsolatos elmúlt hetek eseményeiről.  
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Iván László képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Tisztelt Képviselők! Eljutottunk arra a pontra, hogy a tegnapi nap folyamán 
bezártuk a zöld SZTK-t, szó szerint. Igaz odafagytam a lakathoz, de ezen 
már túl vagyunk. Következő ütemünk, ha minden igaz, napokon belül 
kikerül egy közbeszerzésre a zöld SZTK-nak a kitakarítása. Jelenleg 
folyamatban, előkészületi munkák már azt hiszem, megtörténtek. Úgyhogy 
nagyon várom azt, hogy az a pont eljöjjön, amikor nem csak bezárjuk, 
lezárjuk és őrizzük a zöld SZTK-t, hanem ki is tudjuk takarítani. Én úgy 
gondolom, hogy egy elég komoly folyamatnak a végén járunk most, és egy 
újat kezdünk el. Nagyon bízom benne, hogy ez minél előbb megoldódik, 
nem csak a magam nevében mondhatom, hanem az összes képviselő-
társam, a hivatal, az önkormányzat, a kormány és mindenki nevében. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy 
meghívásomra jövő héten szerdán Dunaújvárosba látogat a Dél-afrikai 
Köztársaság nagykövete, és kifejezetten külgazdasági, Dunaújvárost 
érintő külgazdasági témákról fogunk egyeztetni. Az egyeztetésről 
nyilvánvalóan a közgyűlést tájékoztatjuk december 15-én alpolgármester 
úrral. A napirendekről kellene szavaznunk azzal a kiegészítéssel, hogy 
egy másfél éve húzódó, de a korábbi főigazgató alkalmatlanságát jól 
megerősítő napirend, mégpedig a Szakképzési Centrum és a város 
vagyonkezelési szerződése kettő szakközépiskolai kollégium tekintetében. 
Ez mivel határidős és már rég határidős, csak „tököltek” az ügyön. 
Érdemben kell ezzel foglalkoznunk ugyanúgy, mint a KLIK-kel kapcsolatos 
napirendet, amelyet a december 15-ei ülésre fogunk beterjeszteni. Ugye 
üzemeltetésből, vagyonkezelésből is át kell adni általános iskoláinkat, a 
zeneiskolát, alapfokú művészeti oktatási intézményeinket, valamint a 
Széchenyi Gimnáziumot és a József Attila Kollégiumot. Ezt nagy 
valószínűséggel a közgyűlés nem fogja megszavazni. Ebből adódóan 
egyetlen törvényes lehetőség van, Balogh Zoltán miniszter úr miniszteri 
határozattal fogja átvenni a dunaújvárosi intézményeket a hatályos 
jogszabályok alapján január 1-jei hatállyal. Hiszen egyeztetés nem történt 
a KLIK helyi vezetésével, ezért érdemi előrelépés sem. 
 
Aki a rendkívüli napirend nyílt ülés 3. napirendi pontjára való felvétellel 
egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működtetésében lévő két szakközépiskolai kollégiumnak a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére történő vagyonkezelésbe adására” című 
előterjesztést a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
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Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán) – felvette 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
759/2016. (XII.01.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében 
lévő két szakközépiskolai kollégiumnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

részére történő vagyonkezelésbe adására”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 1-jei rendkívüli nyílt 
ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működtetésében lévő két szakközépiskolai kollégiumnak a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére történő vagyonkezelésbe adására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 3. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérdezem Izsák képviselő urat, hogy a bizottság tárgyalta-e a napirendet. 
Mondjuk, ezt előbb kellett volna megkérdeznem.  
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgyalta, és egyhangúlag 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. Bizottsági Elnök Úr!  
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Petánszki Osztályvezető Úr! Az ügyrendi bizottság tárgyalta? 
 

Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ügyrendi bizottság 
megtárgyalta, és támogatta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Osztályvezető Úr! Tárgyalták-e a bizottságok a Modern Város 
Program előkészítési feladata során felmerült többletköltségek rendezése 
című napirendet? 
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Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi napirendet 
megtárgyalták a bizottságok mai ülésükön. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Valamennyit? 
 

Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető: 
 
Valamennyit. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Gazdasági bizottság elnöke? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A gazdasági bizottság is tárgyalta, 
együttesen és ott a pénzügyivel. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila Elnök Úr! Pénzügyi Bizottság! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tárgyaltuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Cserni Béla Elnök Úr! Városüzemeltetési bizottság! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A városüzemeltetési, 
környezetvédelmi és turisztikai bizottság megtárgyalta a napirendet, és 
támogatta is egyhangúlag. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Aki a három napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalását 
elfogadja, az igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

760/2016. (XII.01.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 1-jei rendkívüli 
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
 
2. Javaslat a 687/2015. (XI.19.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a 

volt II. számú orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg 
vonatkozásában 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő 

két szakközépiskolai kollégiumnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére 
történő vagyonkezelésbe adására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőt jegyzőkönyvvezetőnek 
megválasztani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
761/2016. (XII.01.) 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: 
 

Köszönöm. Meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot legyenek 
kedvesek biztosítani! 
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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, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
762/2016. (XII.01.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. december 1-jei rendkívüli 
nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. Zárt ülésen egy napirendi pont megtárgyalását javasolom, ez 
a K&H Bankkal megkötésre kerülő megállapodás-tervezet jóváhagyása és 
szabad pénzeszközökből három milliárd forint értékű kamatozó 
kincstárjegy lekötése, jegyzése című napirend. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a K&H Bank között megkötésre kerülő megállapodás-tervezet 
jóváhagyására és szabad pénzeszközeiből 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy 
jegyzésére” című napirend zárt ülésen való tárgyalását – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
763/2016. (XII.01.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank 
között megkötésre kerülő megállapodás-tervezet jóváhagyására és szabad 

pénzeszközeiből 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzésére”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 1-jei rendkívüli zárt 
ülésre vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank között megkötésre 
kerülő megállapodás-tervezet jóváhagyására és szabad pénzeszközeiből 3 Mrd Ft 
értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzésére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. 
§ (2) bekezdése c) pontja alapján. 
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Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a kolleganőnek a jegyzőkönyvvezetésre lehetőséget 
adni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
764/2016. (XII.01.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
            
1. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
2. Javaslat a 687/2015. (XI.19.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a 

volt II. számú orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg 
vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő 

két szakközépiskolai kollégiumnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére 
történő vagyonkezelésbe adására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Zárt ülés:  
 
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank között 
megkötésre kerülő megállapodás-tervezet jóváhagyására és szabad 
pénzeszközeiből 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzésére 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
1. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

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

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Első napirend, Modern Város Program előkészítési feladatai során 
felmerült többletköltségek rendezésére. Mádai Balázs vezérigazgató úr, 
valamint Szepesi alpolgármester úr a DVCSH Kft. taggyűlésén van 9,00 
órától, úgyhogy Gergő Edmond ágazatvezető úr képviseli a vagyonkezelő 
céget. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Modern 
Városok Programmal, illetve ezzel a napirendi ponthoz kérdésem lenne. 
Már szeptember 22-én jeleztem, hogy úgy tudjuk, hogy a Modern Városok 
Programjába mégsem fér bele sem az élményfürdő, illetve most azért még 
a zöld rendelőt én még idevenném, akkor írásbeli választ ígértek önök 
arra, hogy akkor ezt megkapom, hogy akkor tulajdonképpen ezzel mi van. 
Láttuk ugye a felsorolást ezt a tízmilliót tulajdonképpen minek ez a plusz 
finanszírozása, és ebben ugyanúgy szerepel még az élményfürdő is, és 
szerepel benne a zöld rendelő. Tehát megtörtént egy olyan feltérképezés, 
hogy még nem is tudjuk, hogy belefér-e ebbe a programba. Ez szerintem 
eléggé aggályos, illetve a másik pedig, hogyha már most az elején plusz 
költségek merülnek föl, és ez még csak a feltérképezése, akkor mire 
számíthatunk később, amikor már a valós dolgok megvannak. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Lázár János miniszter úr egy hete a parlamentben egy négyszemközti 
beszélgetésen elmondta, hogy valamennyi megyei jogú városnak 
pártállástól függetlenül, mert van Szeged, valamennyi megyei jogú 
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városnál vannak felmerülő plusz költségek. Ezzel semmi probléma nincs. 
Az élményfürdő kérdése nem került szóba, a zöld rendelő kérdése mivel 
megkötett november elején az adásvételi szerződés, ebből adódóan 
rákérdeztem, és belefér a Modern Városok Programjába. Valamint az idei 
évre van 17,8 milliárd forint kifezethető összeg, amely az MJVSZ, a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének rendelkezésére áll. Ezek már 
befogadott számlák kifizetésére vannak arányosan mind a huszonhárom, 
pontosabban tizenkilenc megyei jogú városra. Azért tizenkilenc, mert négy 
helyen még nem született meg a megállapodás. És abból fogunk már az 
idei évben, tervezés pl. ilyen jellegű dolgok kerülhetnek szóba, részleteket 
a gazdasági alpolgármester úr tudja. És azért nem kapott a kérdésére 
választ, mert az írásbeli kérdések nyilvánvalóan a rendes közgyűlés előtt 
kell, hogy megkapja. Tehát nem a mai, hanem a december 15-ei 
közgyűlés előtt bizonyára jegyző asszony erre, arra választ fog adni. 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Jól mutatja 
azért a helyzetet az az előterjesztés, ami most elénk került, hiszen itt úgy 
rögtön plusz nem tervezett költségek merültek föl. Egyelőre csak azt látjuk, 
hogy költségek vannak, ígéretek vannak. De hát én képviselőként nem 
ismerem azt a megállapodást, amit ön, polgármester úr megkötött 
miniszterelnök úrral, a városlakók hogyan hihetnék el így. De tényleg! 
Most komolyan őszintén kérdezem. Polgármester Úr! A városlakók hogyan 
hihetnék el, hogy így ebből a költségeken kívül bármi is meg fog valósulni. 
Emlékezhetünk arra, hogy polgármester úr személyesen ígérte azt a 
városlakóknak, hogyha megválasztják, másnap jön ide egy nagy 
foglalkoztató. Na, abból sem lett semmi! Ezek után úgy, hogy minden 
papír titkos, minden el van titkolva, hogyan hihetnék el a városlakók azt, 
polgármester úr, hogy ebből bármi is a végén meg fog valósulni. Max. az 
számít, hogy rengeteg pénzt elköltünk. Mert nem tudjuk, nem tudjuk, hogy 
milyen határidővel, és milyen felelőssel, milyen projektek fognak tényleg 
megvalósulni. Nem tudjuk, mert nem ismerjük ezt a megállapodást. Ahogy 
azt sem tudjuk egyébként, hogy végül milyen forrásból, hiszen több száz 
oldalnyi kormányhatározat van minden ígéret ellenére, ami visszavonta a 
támogatásokat, és azt mondta, hogy ezt majd EU-s forrásból kell 
megvalósítani. Polgármester Úr! Beszéljünk tisztán! Mert szerintem az 
átláthatóság a legjobb ellenszere a kételyeknek. És beszéljünk tisztán, 
mert szerintem az, hogyha minden ehhez kapcsolódó elszámolás fölkerül 
Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapjára, az biztosítja a legjobban azt, 
hogy a város fejlődése jó kezekben legyen. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bizony-bizony, maximálisan egyetértek az ön által elmondottakkal, és 
felajánlom, hogy legközelebb magammal viszem egy ilyen budapesti 
tárgyalásra. Jó? A következő valószínűleg január folyamán van a 
következő egyeztetés a megyei jogú városok polgármestereivel. Nem 
titkos a megbeszélés. Mi több, sajtónyilvános az eleje. Az eleje. Hát a 
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közepén már ön sem fog ott ülni természetesen, addig majd iszik egy 
kávét, és megvár engem. Ahol szembesülhet azzal, hogy milyen ütem 
alapján, milyen forrásból, egyébként egyáltalán egy városi költségvetési 
forintot nem igényel ez a történet milyen ütemben fog megvalósulni. A 
miniszterelnök úrral aláírt megállapodás határidőket, ütemeket nem 
tartalmazott. A Modern Város Programjának a 2018, ’19, ’20-as 
folyamatában kell megvalósulnia elemenként, külön-külön. Amely 
számomra most preferáltan a két legfontosabb téma, az az előbb már 
szóba került zöld rendelő kérdése és az élményfürdő kérdése. E kettőt 
próbáljuk meg Dorkota úrral, Galambos képviselő úrral együtt úgymond 
lobbizni e két témakörben, mert egy jól megfogható történet a zöld rendelő 
kérdése mindenkit érdekel, mégha nem is érint közvetlenül, de nemcsak 
az Iván képviselő úr körzetében élőket természetesen, az élményfürdő 
pedig nap mint nap engem ezzel kapcsolatban is megállítgatnak, és 
kérdezik, hogy… Mert várják, és örömmel fogadnák az élményfürdő újbóli 
üzemeltetését. Frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm  a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-
Társak! Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy most már lassan harminc 
éve vállalkozó vagyok. Próbálja meg egyszer elkezdeni a vállalkozást, és 
kezdje el az alapoktól, hogy hogy működik a rendszer. És mindjárt rá fog 
jönni, hogy elmegy a hivatalba, beadja a kérvényt, terveztetni kell, ez mind 
költségekkel jár. Tehát az, hogy valamit elkezdjen, az természetesen 
beruházással jár. Tehát mindenképpen az az alapelvárás, hogy tervet 
készíttetek, pénzügyi forrás, bankkal való tárgyalás. Majd akkor 
szembesülni fog azokkal a dolgokkal. Tulajdonképpen ez ugyanaz, csak 
nagyban. Kezdje el ezt a vállalkozást, és akkor majd megtudja, hogy hogy 
működik ez a felépítési rendszer. Ezt javaslom önnek, hogy minél előbb 
fogjon bele, és akkor majd megtudja. És akkor nem tesz fel ilyen 
kérdéseket, problémákat. És akkor majd megtapasztalja az életben, hogy 
működik ez a rendszer. És akkor, ha ezt ki tudja húzni évekig, akkor azt 
mondom, hogy sikeres vállalkozó. És legyen az, hogyha ilyen jól tudja a 
dolgokat. Tehát nem csak motiválni kell, ezt tapasztalni, részt venni kell 
venni ezekben a munkálatokban. És ha ezt meg tudja csinálni, akkor azt 
mondom, hogy okosan érvelt, meg mondhat olyan dolgot, ami ide illik. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Higgye el! A frakcióvezető úr, bármilyen meglepő, mégcsak nem is tagja a 
Fidesznek. Soha nem kértük, hogy legyen a tagja, mégis egy olyan embert 
ismertem meg Hingyi úr személyében, akit végtelenül tisztelek. Egyszer 
egy Parázs-Varázs alkalmával elmesélte az életét, hogy tizenhat évesen 
már munkára kényszerült a beteg édesanyja mellett. Egyébként 
gyerekkoromban már szegény édesapámtól – Isten nyugosztalja! – 
nagyon sokat hallottam Hingyi képviselő úrról, de akkor még úgy, mint 
Hingyi László, aki az óragyárban dolgozott és édesapám a főnöke volt. 
Na, az az életút, amit ő megélt a maga tapasztalatával önmaga 
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autodidakta módon, az mindenképpen tiszteletre méltó. Ön még 
gyakorlatilag sok mindent nem tett le az asztalra. Ön a tipikus megélhetési 
politikusnak az esete, képviselő úr. Semmit, tehát a főiskolai tanulmányain 
kívül még az életben nem tudott felmutatni semmit. Egy picit legyen 
tisztelettel ilyen habitusú, karakterű tapasztalt, bölcs emberek irányában, 
mint a mi frakcióvezetőnk, akire nagyon büszke vagyok, és ehhez önnek 
én is nagyon sok sikert kívánok az életben, hogy egy kicsit produktívabb 
legyen. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Két, sőt inkább egy kérdésem lenne 
Barta úrhoz és Szabó úrhoz, mind a ketten ellenzékiek. Ha jól emlékszem, 
Barta úr még nem volt jelen, maximum a háttérmunkában, Szabó úr pedig 
jelen volt már a zöld SZTK ügyében. Emlékszem arra, amikor felvonult, 
elvonult azzal a pár emberrel ott a zöld SZTK előtt, és kampányolt 
ellenem. Most meg felteszi a kérdést, hogy hova tesszük a pénzt. Hát, oda 
tettük, ahova kell, aztán majd vissza fogjuk rakni. De eljutottunk arra a 
pontra végre, hogy bezártuk az épületet, és ki fogjuk takarítani. Azt 
hiszem, hogy ez nekünk sikerült, önöknek meg majd egyszer egy negyven 
év múlva sikerül, csak nem ebben az épületben. Tehát én úgy gondolom, 
hogy nem fikázni kéne most már, hanem el kéne jutni arra a szintre, hogy 
segítsük egymást. Lehet, hogy ez nagyon vicces, és ez nagyon jó dolog, 
és nincs itt előttem semmilyen gép, amiről beszéljek. Úgyhogy én úgy 
gondolom, hogy most már ezt be kéne fejezni, tehát az ellenzéknek az a 
dolga, hogy fikázzon, de néha nézzünk már utána. Jó? Tehát én úgy 
gondolom, hogy ezt most már egy picit úgy be lehetne fejezni. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kicsit finomabb kifejezéseket használjon Iván képviselő úr, javaslom a 
nyilvánosság miatt! Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én örülök, 
hogy ilyen sokat beszéltünk rólam, csak akkor egy kérdést legyenek 
kedvesek megválaszolni mindannyian, hogy vajon önök szerint fontos-e 
az, hogy Dunaújváros jövőjével, Dunaújváros fejlődésével és az ehhez 
kapcsolódó közpénzekkel forintra, fillérre elszámoljunk a városlakóknak? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetesen. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Fontos-e ez vagy nem? És meg fogják-e tenni? Mert ha önöknek ez 
fontos, és meg fogják tenni, akkor javasolom, hogy a következő rendes 



13 
 

közgyűlésre beterjesztett képviselői indítványomat támogassák, ami pont 
erről szól. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyilvánvalóan elolvassuk a képviselői indítványt, és a bölcs frakció majd 
eldönti, hogy az ön képviselői indítványát tudja-e támogatni. 
 
Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
765/2016. (XII.01.) határozata 

Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 
többletköltségek rendezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú város önkormányzata kinyilvánítja, hogy a Modern 

Városok Program előkészítési feladatainak utólagos pénzügyi rendezésére 
megállapodást kíván kötni a DVG Zrt.-vel. A megállapodás mellékleteként 
megfogalmazott, feladatokat teljesítettnek és elfogadottnak tekinti, 7.862.993.-
Ft+ÁFA (bruttó 9.986.000.-Ft.) azaz bruttó kilencmillió-kilencszáznyolcvan-
hatezer forint összegben.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 3/2016. (II.19.) Költségvetési 

rendelete a fenti feladatra nem tartalmaz forrást, ezért az 1. pontban rögzített 
kötelezettségvállalás teljesítésére kizárólag a Modern Városok Program 2016. 
évi állami támogatás kerete terhére kerül sor.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjaiban szereplő feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező megállapodást 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 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      - 2017. évi költségvetés tervezésénél való figyelembevételért: 
         a jegyző 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
előkészítése során vegye figyelembe. 
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Határidő:   2016. december 30.   
 

2. Javaslat a 687/2015. (XI.19.) közgyűlési határozat 2. pontjának 
módosítására, a volt II. számú orvosi rendelővel kapcsolatos 
munkálatokra elhatárolt összeg vonatkozásában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy korábbi, 2015-ös közgyűlési határozat módosítására van szükség. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot a zöld SZTK kapcsán, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
766/2016. (XII.01.) határozata 

a 687/2015. (XI.19.), közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a volt II. 
számú orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg 

vonatkozásában  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 687/2015. (XI.19.) közgyűlési 
határozat 2. pontját, a volt II. számú orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra 
elhatárolt összegre vonatkozó rendelkezéseit a következőképpen módosítja: 

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az 1. pontban 

foglalt ajánlat elfogadása esetén elkülönít 50.000.000.- Ft, azaz Ötvenmillió 
forint összeget a DVG Zrt. részére, az ingatlan takarításával, 
állagmegóvásával, lezárásával és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos 
munkálatokra, valamint 15.000.000.-, azaz Tizenötmillió forint összeget az 
ingatlan őrzésére.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásért: 

             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő nyolc napon belül 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját, a fenti takarítási, állagmegóvási, egyéb munkálatok elvégzésére 
vonatkozó szerződéstervezet elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a 
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polgármestert a szerződések aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalása kikérését követően. 

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

pontban szereplő tételeket a 2017. évi költségvetés tervezésekor a rögzített 
felosztás szerint vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                    - a költségvetés tervezésért:  
                      a jegyző  
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendhez? Azt már lezártuk, képviselő úr! 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

működtetésében lévő két szakközépiskolai kollégiumnak a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum részére történő vagyonkezelésbe adására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:   Csapó Gábor – a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pontunk Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata működtetésében lévő két szakközépiskolai kollégiumnak 
a DSZC, a Szakképzési Centrum - legyen kedves visszavonni a 
hozzászólását, köszönöm - részére történő vagyonkezelésbe adására. 
Ugye ezért van itt főigazgató úr. Megkérem Csapó főigazgató urat, hogy 
röviden legyen kedves itt a mikrofonba elmondani a napirendnek a 
lényegét, törvényi hátterét. 
 

Csapó Gábor a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Jó reggelt kívánok én is! A 
jogszabály lehetőséget ad, hogy vagyonkezelésbe átadhatók lesznek a 
kollégiumok. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum július elsején alakult 
meg, tavaly július elsején, és vállalja azt a feladatot, hogy ezeket a 
kollégiumokat jogszabály szerint üzemeltetni fogja. A közgyűlés napirendi 
pontja pontosan erről szól. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. A tárgyalásokat az elmúlt napokban jegyző asszony, hivatal, Szepesi 
alpolgármester úr lefolytatta főigazgató úrral, és ennek alapján került ide 
ez az előterjesztés. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
767/2016. (XII.01.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő két 
szakközépiskolai kollégium a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részére 

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

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumának kollégiumi épülete (2400 Dunaújváros, 
Radnóti M. u. 6.), valamint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas 
Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumának kollégiumi épülete (2400 
Dunaújváros, Római krt. 47-49.) 2017. január 1-jétől a Dunaújvárosi Szakképzési 
Centrum vagyonkezelésébe és működtetésébe kerül át.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a Dunaújvárosi 

Gazdasági Ellátó Szervezetnél alkalmazásában álló 15 fő közalkalmazott (+ 1,5 
üres álláshely, mely betöltésre vár) munkáltatója 2017. január 1-jétől a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkáltatói jogutódlásra vonatkozó 
rendelkezései alapján a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Gazdasági 

Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 37. § alapján az átszállást megelőzően tájékoztassa a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum főigazgatóját az átszállással érintett közalkalmazotti 
jogviszonyokból, valamint a versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi 
szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. 

                                  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunaújvárosi Szakképzési 

Centrum főigazgatóját, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
38. § (1) bekezdése alapján az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató 
azonosító adatainak közlésével írásban tájékoztassa az érintett 
közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint 
a 46. § (1) bekezdésében meghatározott munkafeltételek változásáról. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2016. december 15. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szünetet rendelek el, és szünet után folytatjuk a zárt üléssel. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 9:26 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 

 
Szünet 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 


