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Készült:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 

28-ai 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. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Szabó Zsolt képviselő 
3. Sztankovics László   képviselő 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Prajdáné Kustán Erzsébet intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Sági Péter DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
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Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt 
ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület 
határozatképes.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének szeptember 28-ai rendkívüli ülését megnyitom. Felhívom 
szíves figyelmüket, hogy az ülésen csak azok a napirendi pontok 
tárgyalhatóak, amelyeket előzetesen az illetékes bizottságok 
véleményeztek. Kérdezem az érintett bizottságok elnökeit, hogy 
tárgyalták-e a tárgysorozatba javasolt kettő napirend megtárgyalását. 
Legyenek kedvesek bejelentkezni a bizottságvezetők hozzászólásra! 
Cserni Béla képviselő úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk a mai napon 
megtárgyalta a napirendet, de nekünk csak egy napirendi pont volt ebből a 
tárgysorozatból, és azt támogatta a bizottságunk. Köszönöm! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Oktatási bizottság! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Az oktatási bizottság tárgyalta, nálunk is szintén 
egy napirend volt, és egyhangúlag támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pénzügyi bizottság! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A pénzügyi bizottság mind a két napirendet 
tárgyalta, és támogatta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Tóth Kálmán elnök úr, ügyrendi bizottság!  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi bizottság 
mind a két napirendi pontot tárgyalta, és egyhangúlag támogatta. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Gazdasági bizottság! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A gazdasági 
tárgyalta, és mindkét pontot támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mit csinált? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Úgy értettem, hogy támadta. Áthallásos volt. Nagyon szépen köszönöm.  
 
Legyenek kedvesek a két napirend felvételéről dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

627/2017. (IX.28.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 28-ai rendkívüli 
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

2. Javaslat a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani a meghívott vendégünk 
részére! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személy számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

628/2017. (IX.28.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 28-ai rendkívüli 
nyílt ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőnek jegyzőkönyvvezetés 
jogot biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

629/2017. (IX.28.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt 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 dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                       az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke    
                       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 

2. Javaslat a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
    Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke    
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
1. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke    
                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a nyílt ülés első napirendi pontjára, mely nem más, mint a 
kézilabda csarnok beruházással kapcsolatos döntések, új döntések 
meghozatala. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az előterjesztés I., II., III. 
határozati javaslatot tartalmaz. 
 
Amennyiben hozzászólás nincs, akkor a I. határozati javaslatról dönt a 
közgyűlés! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
630/2017. (IX.28.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 
döntések meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról 

 
1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés (továbbiakban: fejlesztés) 2017. évi 
forrását 2000,0 millió. Ft (2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
alapján a fejlesztésre 2000,0 millió forint (2018. évi forrás) keretösszeget irányzott 
elő. Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási 
megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX.5.) Korm. határozatával 
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egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és 
koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű 
költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években, így a 2019. évben a 
fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával elfogadja azt a célt, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
keretösszegű támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházás megvalósítása” érdekében. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés tervezetet és annak 
feltételeit. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés tervezet aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a 
követelés nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 6. 
      - a szerződés megkötésére: 2017. október 13. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi 

költségvetés módosítása során az 1.993.024.000,- Ft - tranzakciós illetékkel 
csökkentett - összeget, valamint a 2018-2019. évi költségvetés tervezésénél az 1. 
pont szerint összeget vegye figyelembe. 

  
 Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

        a jegyző 
    - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A döntés minősített többséget igényel. A közgyűlés elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
A II. határozati javaslat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
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Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
631/2017. (IX.28.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 
döntések meghozataláról, a BMSK Zrt.-vel a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói tevékenység végzésére kötendő szerződés megkötéséről 
 
1. Magyarország Kormánya a 265/2017. (IX.5.) Kormányrendelet 4. §-ban a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás járulékos közbeszerzési 
szolgáltatójának, beruházás-lebonyolítójának és műszaki ellenőrének, kizárólagos 
joggal, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység végzésére a megbízási szerződést. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2. 

pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 6. 
   - a szerződés megkötésére: 2017. október 13. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt is támogatta a közgyűlés. 
 
Végül, de nem utolsó sorban a III. határozati javaslat, mely ugye a DV N 
Zrt.-vel kapcsolatos. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
632/2017. (IX.28.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 
döntések meghozataláról, a DV N Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződés 

megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a dunaújvárosi 

Kézilabda Akadémia beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
elősegítésére, tárgyalások lefolytatására a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízza meg a jelen határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés szerint, melynek megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalásba nyilvántartás 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 6. 

 - a szerződés megkötésére: 2017. október 13. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt is elfogadta a közgyűlés. 
 

2. Javaslat a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó 
megbízásra 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontunk a vagyonkezelő cégünk jogi érdekeinek 
érvényesítésére vonatkozó megbízásról szóló indítvány.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
633/2017. (IX.28.) határozata 

a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Szabó, Kelemen és Társai 
Ügyvédi Irodát (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) bízza meg havi 800.000,- Ft+Áfa 
összegű átalánydíj, mint ügyvédi munkadíjért 2017. október 1. napjától, határozatlan 
időre, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére. Az Ügyvédi Iroda az alábbi jogi 
szolgáltatásokat látja el: 

 
- jogi tanácsadás a DVCSH Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb kérdésekben; 
- okiratszerkesztés az előző alpontban írt jogi tanácsadással és a lenti jogi 

képviselettel összefüggésben; 
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat és a DVG Zrt. részére a DVCSH Kft. által 

és a DVCSH Kft.-vel szemben megindított eljárásokban. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dr. Abay & Dr. 

Török Ügyvédi Irodával (1022. Budapest, Bimbó út 4. I/5.) a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. jogi érdekeinek érvényesítése, jogi tanácsadás, jogi képviselet 
tárgyban kötött ügyvédi megbízási szerződést 2017. október 31. napjával, indoklás 
nélkül felmondja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott, Dr. Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda munkadíjára 
2.400.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 3.048.000,- Ft összegben forrást biztosít a 2017. 
évi önkormányzati költségvetése 5.b. Tartalékok melléklet: Intézményi tartalék sor 
terhére, valamint 2018. évben 9.600.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 12.192.000,- Ft 
összegben forrást tervez. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak 
megfelelően előkészített megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat és a felmondás közlésére: a határozatnak az előkészítő 
                  osztálynak való megküldését követő 8 napon belül 
                - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                  közlését követő 30 napon belül 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása és a 2018. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
          a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy a nemzeti emléknapon október 6-án, a napján lesz a 
városi megemlékezés, ugye október 6-án, jövő héten, pénteken 11,00 
órakor tisztelettel várom a különböző politikai pártok képviselőit 
mindenfajta külön írásos meghívó nélkül. És megkérem Németh Tünde 
sajtószóvivő asszonyt, hogy röviden ismertesse az október 6-ai műsort. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A mai napon természetesen 
képviselő urak és valamennyi intézmény a szokásos mód szerint 
megkapja az erről szóló rövid tájékoztatót. Tehát, ahogy polgármester úr 
kérte, a hagyományokhoz híven október 6-án, a nemzeti gyásznapon a 
’48-as emlékműhöz várjuk a megemlékezőket. A Himnusz és a Szózat 
hangjai keretezik a megemlékezést. A műsor első részében a Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskola diákjai adják a műsort, majd ezt követően 
a Lorántffy iskola igazgatóasszonya tartja meg az ünnepi beszédét, és 
természetesen ezt követően az ünnepi koszorúzással zárjuk a 
megemlékezést. Mindez tehát október 6-án, a nemzeti gyásznapon 11 
órakor. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. A közgyűlés mai ülését befejeztük. További 
szép napot kívánok mindenkinek! 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 


