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1. Cserna Gábor              polgármester 
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4. Hingyi László             képviselő 
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Dr. Molnár Attila aljegyző 
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Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
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Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Tóthné Láng Irén általános igazgatási vezető ügyintéző 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Dr. Ruzicska Renáta Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezető-helyettese 
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 10 fő, így a testület 
határozatképes.  
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szép reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének mai, rendkívüli ülését megnyitom. A 
rendkívüliséget egy, ugye a Besztercei képviselő úr által jelzett rendelettel 
összefüggő hiányosság okozza. A másik pedig, egy aláírt támogatási 
szerződésben szükségeltetik néhány módosítás végrehajtása. E helyről is, 
ugyan nincs itt, de nagy tisztelettel köszöntöm e helyről dr. Ragó Pál 
alpolgármester urat, aki a mai napon egy nagyon szép évfordulóját, 50., 
kerek 50. születésnapját ünnepli. Úgyhogy jó egészséget és sok 
boldogságot kívánok! Kérdezem az ügyrendi bizottság elnökét, illetve 
helyettesét, aki nem tudom, hogy ki, elnézést, ezt nem szoktam követni. 
Képviselő úr! Tárgyalták-e a két napirendet? A másodikat? Mind a kettőt 
kellett. Jó. Ritka alkalmak egyike, nem olvastam el a forgatókönyvet idő 
hiányában.  
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tárgyaltuk, és támogattuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És tárgyalásra alkalmasnak minősítették. Köszönöm. Hingyi képviselő úr! 
A második napirendi pontot tárgyalták-e? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A gazdasági bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, és támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Dudás Pálné osztályvezető asszonyt kérdezem bizottsági 
elnök úr távollétében, hogy a második napiendet a pénzügyi bizottság 
tárgyalta-e. 
 

Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető: 
 
Igen. Polgármester Úr! A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és 3 igen, 1 
tartózkodással támogatta. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Ki a pénzügyi bizottság elnökhelyettese? 
Pintér Attila az elnöke, bocsánat, jó. Izsák Máté elnök urat kérdezem, hogy 
a második napirendi pontot tárgyalta-e az oktatási bizottság. 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tárgyalta, és támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Osztályvezető urat kérdezném bizottsági elnök úr távollétében, 
hogy a városüzemeltetési bizottság a második napirendet tárgyalta-e. 
Most már osztályvezető urat kérdeztem.  
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tiszelt Polgármester Úr! A bizottság megtárgyalta, 3 igennel és 1 
tartózkodással. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Így is jó.  
 
Aki támogatja a két napirend nyílt ülésen való tárgyalását, kérem, 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, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

861/2017. (XII.21.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 21-ei rendkívüli 
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 

2. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 
tárgyában létrejött támogatási szerződés módosítására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés a tárgysorozatot elfogadta. 
 
A meghívott vendégünk, Sági Péter úr számára legyenek kedvesek 
tanácskozási jogot biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

862/2017. (XII.21.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 21-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egyébként el kell mondanom Sági Péter úrral kapcsolatban, hogy múlt 
héten az NFM-ben ugye megtörtént a támogatási szerződés aláírása a 
kézilabda kapcsán, és rendkívül jó véleményt fogalmaztak meg egyrészt a 
hivatalunkról, másrészt a DV N Zrt.-ről, a kapcsolattartóról, hiszen azt 
mondták, hogy a megyei jogú városok többségében azért nem működik 
gördülékenyen az ilyen sportjellegű fejlesztés, és ebből adódó konkrét 
kivitelezési munkák előrehaladása, mert kicsit lassú a kontakt történet. A 
mi esetünkben azonban elismerően szóltak a folyamatos és precíz 
munkavégzésről. Úgyhogy ritka alkalmak egyike, hogy a polgármester 
megdícséri a Sági urat. De hát, ami korrekt, az így korrekt.  
 
A jegyzőkönyvvezető személyéről legyenek szívesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
863/2017. (XII.21.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
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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: 
 

Forgó Krisztinát a közgyűlés megválasztotta, megbízta, pontosabban 
megbízta a jegyzőkönyvvezetés jogával. 
 
 

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

2. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 
tárgyában létrejött támogatási szerződés módosítására 

    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 
 
 
1. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Első napirend a településképi rendelet elfogadása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Amikor a rendes közgyűlésen vissza lett vonva, megmondom őszintén, 
hogy örültünk, és bíztunk abban, hogy nemcsak az a nyolcas lesz 
kijavítva, hanem átdolgozásra kerül az egész napirend. Döbbenet. Ünnepi 
hangulat ide vagy oda, nem tudom azt elfogadni, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése napirendre tűz egy ilyet, amiben ekkorát 
rúgunk a kis- és középvállalkozókba. Önök mindig büszkék arra, hogy 
beszélnek az emberekkel, tartják velük a kapcsolatot. Nem hiszem el, 
hogy nem volt arra idő, nem jutottak el önökhöz is ezek a vállalkozók, akik 
kifejezték, hogy mennyire dühíti őket az, hogy ilyen, így ellehetetlenítik 
őket a reklámlehetőséggel. Reklámtáblák szűnnek meg, reklámtáblák 
kerülnek olyan árakra, ami teljes kilátástalanságba dobja ezeket a kis- és 
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középvállalkozókat. Ez felháborító. Természetesen nem tudjuk támogatni, 
és arra kérem önöket, hogy még most mielőtt megszavazzák, gondolják 
át, mert igaz, hogy egy csak egy részét tartalmazza ennek a hosszú 
anyagnak, de ez teljességgel elfogadhatatlan. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm a véleményét. Csak egy technikai kérdésem van, ki az a nem 
tudjuk támogatni. Ön egyedül? 
 

Barta Endre képviselő: 
 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Csak nem tudjuk, tehát ez nem volt egyértelmű. Értem. Köszönöm. Más 
hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki a rendeletet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) 
– megalkotta a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletet. 
 
2. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 

tárgyában létrejött támogatási szerződés módosítására 
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: 
 

A labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme támogatási 
szerződés módosítása. Felhívnám szíves figyelmüket, hogy egy új 
előterjesztést kaptak a közgyűlés kezdetekor. Képviselő úr! Jelentkezik, 
vagy bent maradt a rendszerben? Mert erről nem tehet. Csak ugye a 
szavazati rendszerrel nem stimmel.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, az igen gombot legyen 
szíves megnyomni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
864/2017. (XII.21.) határozata 

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 
létrejött Támogatási Szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 139/2017. (III.02.) határozata alapján 

2017. április 11-én Támogatási Szerződés jött létre Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a 
„Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére” tárgyában. A 
támogatási keretösszeg 500 millió forint, mely a tranzakciós illeték és kincstári díj 
levonása után ténylegesen a fejlesztésre fordítható forrás összege 498.256.000,- 
Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról, hogy  „A 

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes 
kormányhatározatok módosításáról” szóló 1707/2017. (IX.25.) 
kormányhatározatban (1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 20 
Fejezeti kezelésű előirányzatok, 39 Alcímszám Sportlétesítmények fejlesztése és 
kezelése, 43 Jogcímcsoportszám) Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztésére 400 millió forintot visszacsoportosított. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a 
Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére a 2. pontban 
meghatározott 400 millió forintos támogatásban részesüljön, az 1. pontban 
körülírt, jelen határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés módosítással, 
valamint az abban foglaltakkal egyet ért és tudomásul veszi. 

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

pontban elfogadott támogatási szerződés módosítás aláírására és ahhoz 
szükséges döntések meghozatalára. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:    2017. december 29. 

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

meghatározott célkitűzés költségvetési kihatását a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletébe építse be. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja.
  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egyszer mindenkinek nagyon békés, 
szent ünnepet kívánok. Találkozunk január 18-án a rendkívüli 
közgyűlésen, a rendes, januári közgyűlésen, illetve… Tessék? Én január 
18-áról tudok. 25? Jó. Tehát valamelyik rendes közgyűlésen, illetve 
tisztelettel hívom önöket majd egy meghívóval, egy évértékelőt tartok a 
Bartók Kamaraszínházban január 18-án, csütörtökön. Köszönöm. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 


