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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: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújvárosi Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének mai rendkívüli ülését megnyitom. Figyelmet 
szeretnék kérni! Nagyon köszönöm. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes. Az ülés elején szeretném a sajtó munkatársain keresztül, 
bár ugye már csütörtök van, és ma lesz a rendezvény, de hát ahová eljut, 
eljut, meg hát önöket, kedves vendégeinket, köztisztviselő kollegákat 
meghívni egy mai nagyon fontos rendezvényre. A József Attila Könyvtár 
kiadott egy, elkészített egy könyvet. Egy nagyon átfogó kiadványt, amely 
Dunaújváros sportéletének jelentős eseményeit és főbb, jelentősebb 
szereplőit mutatja be 1950-től és az ún. csúcsidőig, amikor is több 
csapatsportágban volt egyszerre aranyérmünk ugye 2002-ig. Ennek a 
rendezvénye a fővédnöke Dorkota elnök úr, védnöke jómagam lennék. 
No, nem ezért, hanem ezért is, ahogy szokták mondani. Tisztelettel várok 
mindenkit, aki ráér, és van kedve meghallgatni ezt a könyvbemutatót, a 
József Attila Könyvtárban ma délután 17,00 órakor kezdődik ez a 
rendezvény. Besztercei képviselő úr igazoltan van távol. Rendkívüli 
közgyűlésen csak azok a napirendek tárgyalhatóak, ez esetben kettőre 
tennék javaslatot, amelyet az illetékes bizottságok megtárgyaltak. 
Kérdezem Hingyi úr helyett, ki a gazdasági bizottság, ön az 
elnökhelyettese? Jó, ezt én nem kell, hogy mindent tudjak. Igen. Legyen 
kedves akkor elmondani a bizottság állásfoglalását! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót, és egyúttal a pénzügyi bizottságnak is az állásfoglalását 
én olvasnám föl, hiszen elnök úr ugyancsak nem volt itt, és jómagam 
vezettem le mindkét bizottsági ülést. A gazdasági bizottság az első 
napirendi pontot 4 igen, 1 tartózkodással támogatta, a pénzügyi bizottság 
pedig az első napirendi pontot 4 igennel támogatta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
tárgyalta mind a két napirendi pontot, és közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Iván elnök úr, az első napirend vonatkozásában! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 5 
igennel elfogadta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki támogatja e két napirendi pont megtárgyalását, az szavazzon igennel! 
 

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, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi 
László, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

187/2019. (III.28.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 28-ai rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt 

kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat 
elfogadására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A jegyzőkönyv kedvéért, illetve a kedves televíziónézők kedvéért az egyik 
a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt felújítására vonatkozó szerződés 
módosítás pénzügyi fedezetének biztosítása, a másik pedig az 
önkormányzat ez évi adósságot keletkeztető ügyleteiből – Ügyeleteiből? 
Ügyletei az, ugye? Nyilvánvalóan, csak el van gépelve. – eredő fizetési 
kötelezettségeiről kitekintő határozat elfogadására. 
 
Kérem a jegyzőkönyvvezető kolleganő megválasztását! 
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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, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Hingyi László, Pintér Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

188/2019. (III.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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Meghívott vendégünk a két napirendhez nincsen jelen esetben, a DVG-
nek állandó tanácskozási joga van. 

 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 

 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt 

kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke  

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi adósságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat 
elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
 
1. Javaslat a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt 

kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke  

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Rátérünk az első napirendre. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában, aki támogatja, igennel szavazzon! A 
pozitív döntéshez minősített többségre van szükség. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

189/2019. (III.28.) határozata 
a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezésére 

vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a TOP-6.3.2. 

keretében a Dózsa Mozicentrum felújításához kapcsolódó munkák elvégzését 
bruttó 289.800.708,- Ft összegű többletforrást biztosít. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) rendeletének 5.b melléklet, 
24. Felhalmozási tartalék 24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozicentrum fejlesztési 
tartaléka sorról a 7.a. TOP-6.3.2. Zöld város kialakítása DMC műszaki tartalom 
megvalósítása sor létrehozásával és arra történő átcsoportosítás útján nettó 
228.189.534,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 289.800.708,- Ft összegben 
biztosított.  

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

hogy a KFŐÉP 180038 azonosítószámú vállalkozási szerződés 2. számú 
módosítás aláírásához szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés 
soron követő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
         - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi 

adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
kitekintő határozat elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A második napirendre szintén minősített többségre van szükség. Barta 
képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néha egy 
ellenzéki képviselőnek is lehet szerencséje még egy ilyen rendkívüli 
közgyűlésen is, amikor egy olyan napirendről beszélhetek, amiről tényleg 
szabad. Ez pedig az ominózus hitel, amire már többször próbáltam fölhívni 
a figyelmet. Továbbra is úgy tartom, hogy Dunaújváros lakossága nincs 
kellően tájékoztatva arról, hogy miért is van szükség erre a 
másfélmilliárdos hitelre. Én azt gondolom átnézve már a költségvetést, 
illetve ezt a napirendi pontot, hogy igenis, ha már a nemzeti konzultációt 
olyan gyakran emlegetjük, akár egy városi konzultációt is lehetne 
alkalmazni, vagy lehetett volna korábban alkalmazni. Se 
közmeghallgatáson, se sehol máshol nem hangzott el, hogy Dunaújváros 
gazdálkodásának másfélmilliárd forint hitelre lenne szüksége. És két 
hónapja, amikor ez a napirend, vagy másfél hónapja először ez így 
felkerült, azóta is semmiféle tájékoztatás, egyetlenegy médiában, 
egyetlenegy oldalon sehol nincs arról, hogy mi is ez a hitel, miért kell 
pontosan ez a hitel, miért van rá szükség. Dunaújváros lakosai 
megérdemlik a korrekt tájékoztatást, hiszen 2013 után, miután az 
önkormányzatok hitelei el lettek törölve, kifizette őket a kormány, 
meghozta a megfelelő törvényt, igenis a megyei jogú városok, tehát a 
városoknak az eladósítása úgymond meg lett tiltva. Mégis itt egy 
negyvenhat hónapos hitelről van szó. Tehát arra kérem önöket, hogyha 
már ténylegesen szükség van erre a hitelre, akkor egy a városlakók is 
pontosan tudják, hogy miért, tehát egy konkrét tájékoztatást kérnék 
számukra, illetve számunkra. Köszönöm szépen.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nyilván 
önök jogilag megszavazhatják azt, hogy a város eladósodjon a következő 
ciklusára, azonban azt gondolom, hogy politikai szempontból ez nem 
szerencsés, és a város vezetéséből fakadó felelősségükkel is ebben az 
esetben azt gondolom, hogy nem élnek, hanem visszaélnek, hiszen 
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önkormányzati választások lesznek pár hónap múlva, és önök egy olyan 
döntést hoznak, ami a város sorsát hosszú távon befolyásolja 
véleményem szerint nem jó irányba. Ezért én arra kérem önt, 
polgármester úr, hogy kérdezzük meg a városlakókat erről a kérdésről 
akár egy helyi népszavazás tekintetében is, hiszen ön volt az egyik, aki 
leghangosabban éltette azt itt a képviselő-testület ülésén, hogy mennyire 
jó volt a városnak, amikor eltörölték az adósságát, és onnantól minden 
mennyire jó lett. És most újra abba a zsákutcába készülnek tisztelt 
Fideszes képviselő-társaim belevinni a várost, aminek az lesz az 
eredménye, hogy a teljes eladósodottság útjára lépünk. Én arra kérem 
önt, polgármester úr, hogy egy sokkal szélesebb konzultáció után hozza 
meg ezt a döntést, hiszen azt gondolom, hogy ez a városlakókkal 
szembeni korrekt és fair eljárás. Ahogyan annak is örültem volna, hogyha 
egy ilyen képviselő-testületi döntés előtt összehívja egy pártegyeztetésre, 
egy közmeghallgatásra, valamilyen fórumra a város vezetésében 
résztvevő pártokat és majd a város lakóit, ahol őszintén lehet arról 
beszélni, hogy erre miért van szükség. Őszintén lehet arról beszélni, hogy 
van-e más megoldás, hiszen így gyakorlatilag egy utcába van 
bekényszerítve a város, és soha nem hallottam azt, hogy arról beszéltünk 
volna, hogy hogyan lehet ezt másként megoldani, hogyan lehet máshova 
helyezni a hangsúlyokat, hogy ne kelljen fölvenni ezt a hitelt. Szerintem az 
lett volna a korrekt eljárás, hogy minimum a képviselő-testület, amikor a 
költségvetésről szavaz, van egy olyan verzió, amiben nincsen hitel, és van 
egy olyan verzió, amiben van, és hogyha a hitel felvétele mellett döntenek 
önök, akkor erről egy népszavazáson megkérdezik a város polgárait is. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nagyon rövid leszek. Az 
előttem szólókhoz egy pár gondolatot tennék. 2013-ban és előtte én még 
nem voltam képviselő, én 2014 óta vagyok képviselő, de nem emlékszem 
arra, hogy ’13 előtt lettem volna bármilyen közmeghallgatáson azért, hogy 
a városnak x milliárdos hiánya van, és csőd közelében vagyunk, és nem 
tudunk fizetni stb. Most önök egy másfélmilliárdos hitel miatt szeretnének 
közmeghallgatást és minden fórumot létrehozni. Én úgy gondolom, hogy 
kellőképpen elmondta múltkor jegyző asszony, hogy milyen stádiumban áll 
ez, és nagyjából mire kell. Gondolom, írásban meg fogják kapni, vagy már 
megkapták, de nem hinném, hogy ezt annyira szét kell boncolgatni, 
ugyanis még nem állt össze ez a projekt. De ezt gondolom, önök is tudják. 
Nyilvánvaló, itt múltkor felmerült az, hogy biztos a kampányra kell, meg 
erre, arra. Én nem hiszem, hogy erről lenne szó. Szerintem a 
költségvetést tartanunk kell, és nem nekünk a feladatunk ezt megoldani, 
hisz nem vagyunk közgazdászok, habár van közöttünk közgazdász, ha jól 
tudom, de szerintem van a hivatalnak bőven olyan kollegája, aki nálam 
jobban ismeri a számokat, és jobban tudja, hogy mire kell, és mire fogjuk 
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elkölteni amennyiben ez sikerül. Tehát én arra kérem önöket, hogy ne 
éljünk már ilyen nagy szavakkal, hogy közmeghallgatást tartsunk azért, 
hogy az adósságunkat és egyéb dolgokat hogy rendezünk, hisz annak 
idején sem volt, és ha jól gondolom, itt a számok egy kicsit eltérőek. Tehát 
nem másfélmilliárdról beszélünk, hanem nyolc, tíz meg ennél komolyabb 
milliárdokról beszéltünk annak idején. Hála Istennek, hogy ’13-ban történt 
egy ilyen javaslat, és ez által nullázódott ez a történet. Nézzék, azért elég 
sok minden fejlődik a városban, tehát mindehhez pénz kell. Jó, és nem 
azért, hogy mi eltegyük, és aztán majd a kampányra elköltsük. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alapvetően egyetértek az Iván képviselő úr által elmondottakkal, de ritka 
alkalom, hogy ki kell állnom Szabó képviselő úr mellett, mert én nem 
éreztem a hangnemében egyébként semmi rosszindulatú megjegyzést, 
egy felvetése volt, hogy esetlegesen erről népszavazás, vagy 
szerencsésebbnek tartotta volna, ha és amennyiben. Barta képviselő úré 
a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A napirend, amikor először 
szavaztunk erről a hitelről, hogy volt szavazás, előtte egy héttel, előtte 
előzte meg a közmeghallgatás, amiről én beszélek. Tehát nem külön 
kellett volna tartani. Gondolom, már egy héttel előtte is lehetett tudni, 
amikor beszámolt a városnak az aktuális helyzetéről. Tehát már, igen, ott 
is meg lehetett volna említeni. Szándékosan nem utaltam vissza egy vagy 
két évvel ezelőtti pénzügyi gazdasági bizottságok jegyzőkönyvben 
végigkövethető mondataira, amikor a költségvetés meg volt szavazva, 
hogy szűkös, szűkös, de örüljünk, hogy nem kellett hitelt fölvenni, mert 
akkor bizony baj lesz. Idén már ez nem hangzott el, tehát igenis valamit 
akkor, azt gondolom, hogyha akkor ott elhangzott, akkor egy megfelelő 
tájékoztatás most is lehetett volna, hogy most baj van, nincs baj. Tehát 
igenis eloszlatni ezeket a kételyeket. És még egyszer mondom, nem külön 
közmeghallgatást kértem, hanem azt gondolom, hogyha van egy napirendi 
pont, ami előtt egy héttel van egy közmeghallgatás, akkor ott ez igenis 
elhangozhatott volna. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én két 
gondolatot szeretnék csak Iván képviselő-társamnak. Az egyik, hogy 
ugyan én sem voltam még képviselő akkor, de emlékeim szerint azért úgy 
történt ez, hogy 2006-től itt volt egy Fideszes civil többség, és akkor ugrott 
meg a hiány. Tehát azt gondolom, hogy nekem nem volt részem 
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semmilyen hiány előállításában, ellenben az önök, ön párttársaival. A 
másik gondolatom pedig az, hogy azt mondta az előző képviselő-testületi 
ülésen, hogy önnek nem feladata itt a Hankook munkavállalóinak a 
helyzetének a megoldása. Most azt mondja, hogy önnek nem feladata a 
város költségvetéséről gondolkodni, és azt megoldani. Akkor 
tulajdonképpen mit tart a feladatának? Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
No, akkor mesélek röviden arról a Fidesz civil együttműködésről, ami 
eléggé nyögvenyelős volt. Mondom azért, mert Salamonné Mónika 
osztályvezető asszony se emlékezhet rá, hiszen nem itt élt, ahogy most 
sem, de nem is itt dolgozott leginkább. Hát, maga a Fidesz civil többség 
nagyon nehezen működött, volt egyfajta közgyűlési többség. Volt egy 
szocialista polgármester, Isten nyugosztalja, volt három alpolgármestere: 
Pintér Attila MSZP, Dorkota Lajos elnök úr Fidesz, és jómagam Fidesz. A 
két Fideszes alpolgármesternek aláírási lehetősége nem volt, nem volt, 
csak a másik alpolgármesternek, és ez így volt. Ami nem baj, mi ezt 
elfogadtuk, ezzel sincs gond, viszont volt egy jegyző, egy címzetes 
főjegyző, aki teljes egészében nem a közgyűlési többség, úgymond 
többség munkáját segítette, hanem egyértelműen ennek az úgymond 
baloldali másik pólusnak a munkáját. Bár a törvényességről ugye nem 
fejthet ki politikai állásfoglalást, tehát azért ez nem volt annyira egyszerű 
időszak. Az tény, hogy bizonyos városfejlesztési kérdések mentén fontos 
stratégiai kérdésekben az MSZP és a Fidesz egyezetett, igen, mert a 
várost működtetni kellett, és az egyébként nem volt egy hanyatló időszak. 
A hanyatló időszak, az egy sokkal korábbi időszak volt, amikor még 
ugyanúgy nem volt ön képviselő, mi több, még rudasos se volt, hanem 
még nagyon kicsi gyerek volt. Még a mezőfalvi lovardáját se kapta meg az 
első Orbán-kormány alatt a családja a Széchenyi-tervből, tehát ez tényleg 
nagyon régi időszak volt. Iván képviselő úr! Ja, már akkor megkapta. 
Tessék! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Szabó Úr, Barta Úr! 
Rövidre fogom ezt zárni, én nem szeretnék oda-vissza, ez egy jó pingpong 
lenne, és a csörtét most már mellőzzük. Ugye egy a múltkoriból. Múltkor is 
elmondtam, most is elmondom, a Hankook-kal kapcsolatban a 
véleményem most se változott, hogy én mit teszek. Elmondtam, ha 
emlékszik, egy héttel ezelőtt volt, nem az én feladatom megoldani azt, 
hogy a vezetők döntést hozzanak a sztrájkkal kapcsolatban, és hogy 
legyen béremelés. Nekem semmi közöm hozzá. Nekem tudja, mihez van 
közöm? Ha már a feladatot említjük? Ön elmegy mindenhova lobbizni, 
sztrájkolni, az út szélére kiáll, kampányol, stb. Nekem meg az a feladatom, 
hogy azt a körzetet, ahol megválasztottak, és az emberek bizalmat 
szavaztak, azt képviseljem. Nem az a feladatom, hogy osztogassak pénzt, 
elköltsem a költségvetést, meg kiszámoljam, hogy mi mire jó. Egyetlenegy 
feladatom van, az a feladatom, ahol az a háromezer ember, közel 
háromezer ember megbízott, hogy a körzetembe kimenjek, és dolgozzak. 
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Nem az, hogy a Hankook kerítésénél álljak. Gondolom, ez egyértelmű. De 
hát ön mindig ezt mondja, hogy nekünk mi a problémánk. Aztán a másik 
feladatom, a „B” verziója, az önök dolgait mindig alátámasztani. Ugye 
nálunk kialakult egy közös bizalom, egy állandó veszekedés, de szerintem 
a tévénézők örülnek neki, meg az újságírók is, hogy mi állandóan 
vitatkozunk. Nem vitatkozunk, csak elmondom. Tehát elmondom még 
egyszer, hogy nekem mi a feladatom. A körzeten belül elvégezni azt a 
munkát, amire az emberek felhatalmaztak, és megbíztak közel öt évvel 
ezelőtt. Ez a feladatom. A többit meg rábízom a nagyokra, akik jobban 
értenek a politikához, mint én. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Figyeljük is a képviselő úr munkáját Deák Mária osztályvezető asszonnyal 
együtt, merthogy szomszédok vagyunk, mint köztudott. És hát, a mi 
képviselőnk Iván képviselő úr a Technikumban. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Azt gondolom, a 
közmeghallgatáson kéne egy kicsit változatni, és azt gondolom, a régi 
időkből visszavezetni, hogy a közmeghallgatáson kellett ismertetni a 
következő év büdzséjének a pénzügyi részét. És ha valaki 2002 óta 
képviselő, az tudja, hogy mindig is így zajlott, hogy a közmeghallgatáson 
elhangzottak azok a sarkalatos forint összegek, amelyek a városnak a 
költségvetésében szerepelnek. Ha ez most meg lett volna a 
közmeghallgatáson, akkor erről most lenne mit beszélnünk. Én csak ezen 
szeretném, hogyha változtatnánk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, elnök úr. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László, Pintér 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

190/2019. (III.28.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő 
határozat elfogadására 

 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
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353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet hatályos szabályozása, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A §-ában 
foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal 
kapcsolatos kötelezettségeit kitekintő határozat 1. melléklete szerint fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés következő ülését április 18-ára, csütörtökre összehívom. 
További szép napot kívánok önöknek! 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 

 


