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Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 10 fő, így a testület határozatképes.  
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének mai, január 26-ai rendkívüli ülését megnyitom. 
Indítványozom kettő napirend felvételét, ha és amennyiben a bizottságok 
megtárgyalták. Az egyik egy ún. sportpark programban való részvételhez 
szükséges részvételhez szükséges önkormányzati fenntartói támogató 
nyilatkozat. Ezt – határidős -, meg kell küldeni az ún. Nemzeti Sportközpontok 
részére, valamint egy, a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés megszüntetése. Ennek oka, a rendkívüliségének oka, hogy amikor 
ezt a közgyűlési határozatot hozta a közgyűlés, akkor ugye még 
nyilvánvalóan nem készült a 2017. évi költségvetés. Azonban a költségvetés 
tervezésének szakaszában felmerült, hogy bizony-bizony minden 
kintlevőségre, így arra az ötvenmillió forintra is szükség van. Ebből adódóan 
természetesen - mielőtt jobbikos képviselő-társam joggal megkérdezné, hogy 
miért a sporttól - Dunaújváros Önkormányzatának vezetése ezt az ötvenmillió 
forintot, ha és amennyiben sikerül a polgármesternek elérnie, hogy az 
egyesület visszafizesse, akkor egyértelműen utánpótlás sportra fordítódik 
teljes egészében ez a bizonyos ötvenmillió forint. Azt mondja, hogy… 
Kérdezném tisztelettel a gazdasági bizottság elnökhelyettesét, hogy a kettő 
napirendet tárgyalta-e a bizottság? 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A két napirendi pontot a 
gazdasági bizottság, illetve a pénzügyi bizottság tárgyalta, és mindkettőt 
támogatta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Sportbizottság? Elnök Úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság mind a két napirendi pontot tárgyalta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A városüzemeltetésinek egyet kellett. 
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Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A városüzemeltetési bizottság 
megtárgyalta és támogatta a napirend pontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Más napirend felvételére nincs lehetőség. Indítványozom, a rendkívüli 
nyílt ülés 2. napirendi pontjaként fölvenni, tehát ezt a bizonyos Dunaferr 
Sportegyesülettel kapcsolatos sürgősségi indítványt. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 649/2016. (X.20.) határozata hatályon kívül helyezésére, valamint a 
Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés megszüntetésére” című 
előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés 2. napirendjenként – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol lévő 
5 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – felvette 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
63/2017. (I.26.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 649/2016. (X.20.) 
határozata hatályon kívül helyezésére, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel 
kötött támogatási szerződés megszüntetésére” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 26-ai rendkívüli nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
649/2016. (X.20.) határozata hatályon kívül helyezésére, valamint a Dunaferr 
Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés megszüntetésére” című előterjesztést a 
közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés 2. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Elfogadta, felvette a napirendi pontjai közé, így az egy napirend kiegészült 
kettő napirenddé. 
 
Aki így, e kettő napirendet elfogadja, tehát a nyílt ülés napirendi pontjait, az 
ismételten igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, 
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Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
64/2017. (I.26.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

1. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 
 

2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 649/2016. (X.20.) határozata 
hatályon kívül helyezésére, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés megszüntetésére 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tanácskozási jogról ez esetben nincsen szó, nincs olyan meghívott 
vendégünk. 
 
Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőnek a jegyzőkönyvvezetés 
jogát megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Hingyi László, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
65/2017. (I.26.) határozata 

a rendkívüli közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendkívüli közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
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1. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 649/2016.(X.20.) határozata 

hatályon kívül helyezésére, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés megszüntetésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Mielőtt rátérnénk az első napirendre, két nagyon rövid információt szeretnék 
mondani. Egy, hogy fölhívnám tisztelt képviselő-társaim figyelmét a 
vagyonkötelezettség, vagyonbevallási kötelezettség határidejére, jogvesztő 
határidőre. 2017. 01. hó 31-e kedd 16,00 óra a határidő, és a jegyzői 
titkárságra legyenek kedvesek eljuttatni. A másik, hogy Isten éltesse a város 
jegyzőjét! Kívánok jó egészséget és sok boldogságot. Jegyző asszonynak ma 
van a születésnapja.  

 
1. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk az első napirend megtárgyalására, ez a Sportpark Programban való 
részvételünk.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Hingyi László, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/2017. (I.26.) határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban 
való részvételét, és elfogadja a Dunaújváros településen az 1 db „C” típusú 
külterületi sportpark megépítését.  

 
2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program keretében létesítendő 1 db „C” típusú sportpark megépítési 
helyszínéül a 87/15 helyrajzi szám alatt található közparkon belül a Felső Duna-
part Batsányi utca mögötti területet jelöli meg.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. és 2. pontban megjelölt programban való részvétel támogatásához 
szükséges dokumentumokat írja alá, valamint a kapcsolódó intézkedéseket tegye 
meg. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő:  a támogatáshoz szükséges nyilatkozatok benyújtására: 2017. február 1. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beruházáshoz kapcsolódó terep és 

környezeti viszonyok rendezéséhez szükséges forrást Dunaújváros MJV 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 473/2016. (VII.18) Közgyűlési 
Határozat alapján figyelembe vette. 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 649/2016.(X.20.) 

határozata hatályon kívül helyezésére, valamint a Dunaferr Sportegyesülettel 
kötött támogatási szerződés megszüntetésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A második napirendi pontnál egyéb kiegészítenivalóm nincs, mint amit az 
elején elmondtam. A közgyűlés elfogadta az előzőt. 
 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, igennel szavazzanak! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Hingyi László, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
67/2017. (I.26.) határozata 

a 649/2016.(X.20.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 
Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 649/2016. (X.20.) közgyűlési 

határozatot 2017. január 26. napjával hatályon kívül helyezi azzal, hogy elfogadja a 
jelen határozat mellékletében szereplő szerződés tervezetet, melyben a 
visszafizetés legkésőbbi határideje 2017. február 15. napja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére, továbbá az 50 Millió Ft visszatérítendő támogatás 
visszafizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                        - a szerződés megszüntetésének kezdeményezésére:  
                          a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő információkat szeretném még röviden elmondani: a februári 
rendes közgyűlés ugye 02. hó 16-a, csütörtök 9,00 óra. Barta képviselő 
úrnak, hogy az a bizonyos kisbabák, újszülöttek kapcsán, amiről beszéltünk 
ugye a rendes közgyűlésen, az napirendi pontként fog bejönni a rendes, 
rendelet formájában a rendes közgyűlésre. Nagyon szépen köszönöm! 
További szép napot kívánok önöknek. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
          

 


