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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. július 11-ei 

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 
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1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Tóth Kálmán képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Szedresi Csaba beruházási és fejlesztési vezető ügyintéző 
Dr. Kaja Edit  jogi ügyintéző 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Madár Zsuzsanna személyügyi vezető ügyintéző 
Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
(1. napirend)  Vass Jenő Hamburger Hungária Kft. képviseletében 
    

 
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 napot kívánok mindenkinek! Barta képviselő úrnak gratulálok tegnapi 
megválasztásához. A DKKA női kézilabda csapat baráti körének a 
társelnöke lett, mint törzsszurkoló, úgyhogy remélem, egy jó csapatot 
sikerült kialakítani. Dunaújváros Megyei Jogú Város rendkívüli közgyűlését 
megnyitom. Az ülés határozatképes. Az ülésen csak az a kettő napirend 
tárgyalható, amelyek a bizottságok véleményeztek. Kérdezem a 
gazdasági és az ügyrendi bizottság elnökét, illetve elnökhelyettesét, hogy 
tárgyalták-e a Hamburger Hungária Kft.-vel összefüggő napirendi pontot. 
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Izsák képviselő úr! 
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Kérdezem a gazdasági, a pénzügyi, a sport és az ügyrendi 
bizottság elnökét, elnökhelyettesét, hogy a DPASE kérelmét tárgyalták-e. 
Pintér képviselő úré a szó! Köszönöm. Elnök úr! Elnökhelyettes úr! És 
mind a kettő bizottság, igen.  
 
Aki a két napirendet elfogadja, a megtárgyalását, kérem, 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 

444/2019. (VII.11.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. július 11-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hamburger 

Hungária Kft. között a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 
kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
2. Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) 

kérelmére visszatérítendő támogatás biztosítására 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Meghívott vendégeinknek legyenek kedvesek tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára 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 

445/2019. (VII.11.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. július 11-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
446/2019. (VII.11.) 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hamburger 

Hungária Kft. között a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 
kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
2. Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) kérelmére 

visszatérítendő támogatás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hamburger 

Hungária Kft. között a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 
meghozataláról 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérdezem, hogy az első napirendhez van-e hozzászólás. Ez a Hamburger 
Hungária. Parancsoljon! 

 
Izsák Máté képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Javasolnám a szerződésből a 
7. f. pontnak a törlését, ami a kötbérre vonatkozik. Az szerepel benne, 
hogyha tizenöt napon belül polgármester úr, illetve az önkormányzat nem 
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jegyzi ellen, akkor napi 35.000,- Ft kötbért vagyunk kötelesek fizetni. Úgy 
gondolom, hogy ez indokolatlan kitétel a szerződésben.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Osztályvezető-helyettes asszony! Ez így rendben? Jó. Köszönöm. Dr. 
Kaja Edit, a vagyonkezelési osztály jogásza, dr. Vántus Judit távollétében.  
 
Hozzászólás hiányában, aki a napirend, nem, akkor javasolom, bocsánat, 
először a felvetett módosítást, aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Izsák Máté képviselő módosító javaslatát – 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 
447/2019. (VII.11.) határozata  

Izsák Máté képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Izsák Máté képviselő azon 
módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés az adásvételi szerződés 7. f. pontját 
törölje. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És most a határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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 
448/2019. (VII.11.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hamburger Hungária Kft. 
között a dunaújvárosi 0172/19 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában kötendő 

adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Hamburger Hungária 
Kft. jogi képviselője által a dunaújvárosi 0172/19. hrsz.-ú ingatlan 
vonatkozásában készített, jelen határozat mellékletét képező, az ajánlat címzettje 
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által aláírt adásvételi szerződés tervezetet, és azt a 447/2019. (VII.11.) 
határozattal támogatott módosítással elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező adásvételi szerződéstervezettel mindenben 
megegyező végleges szerződés aláírására, valamint a vételár kifizetését 
követően tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges engedély aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
             - az adásvételi szerződés megkötésére:  
               a határozat közlését követő 30 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

2. Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) 
kérelmére visszatérítendő támogatás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Vígh György, a DPASE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Második napirendi pont a PASE kérelme. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Rendkívüli 
közgyűlés miatt igyekszem más témát ide nem behozni, viszont hosszú-
hosszú éveken keresztül küzdöttünk, illetve küzdünk azért, hogy egy ilyen 
pénz visszajöjjön, ugye mert a PASE-tól, amit a múlt hónapban sikerült 
visszakapnunk. Nem vagyok benne biztos, illetve kicsit sajnálom, hogy 
gazdasági alpolgármester úr nincs itt, mert egy megerősítést szerettem volna 
tőle kérni arra vonatkozólag, hogy a jelenlegi kérdéses költségvetésünk  
elbírja-e ezt a nyolcvanmillió forintot, illetve mi a biztosíték arra, hogy mondjuk 
öt-hat év múlva nem fogunk arról majd itt dönteni éppen aki itt fog ülni, hogy 
hogy lesz ez a visszatérítendő támogatás. Tehát nem látom egyrészt a 
biztosítását, másrészt a jelenlegi költségvetés is kérdésessé teszi, hogy ezt 
most mi meg tudjuk szavazni. Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Alpolgármester úr jelenleg a szennyvízcsatorna beruházás kapcsán 
fogadott Budapestről vendégeket, velük tárgyal. A nyolcvanmillió forint, az 
biztosított a költségvetésben, hiszen átutaltak nyolcvanmillió forintot, most 
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azt visszakapják úgymond. És nem, visszatérítendő, 2020. május 31-ig. 
2020. május 31-ig. Alpolgármester Úr! Az még egy korábbi határozati 
javaslat lehetett, ami a képviselő úrnál van. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
bejelenteni érintettségem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Legyenek kedvesek Gombos képviselő úr, alpolgármester úr 
érintettségéről dönteni! Tehát kizárni, vagy nem kizárni őt a szavazásból! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a határozati 
javaslatra történő szavazásból – mellette szavazott 8 fő (Hingyi László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, Iván László), nem szavazott 
3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Tóth Kálmán) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

449/2019. (VII.11.) határozata 
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján 

a határozathozatalból történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) kérelmére 
visszatérítendő támogatás biztosítására” című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Gombos István alpolgármestert kizárja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jó. A közgyűlés kizárta az alpolgármester urat a szavazásból. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hogy mi is 
az igazi probléma ezzel az előterjesztéssel, szerintem azt maga 
polgármester úr mondta ki, hogy átutaltak nyolcvanmilliót, visszautalnak 
nyolcvanmilliót. Ugye azért ez abból a szempontból kicsit bonyolultabb, 
minthogy visszakaptuk a pénzt, és akkor rögtön tovább is adjuk, hogy 
nyilván ez be volt tervezve, hogy ezt visszakapjuk, és nem feltétlenül a 
másik oldalon az szerepelt, hogy majd ezt visszaadjuk a PASE-nak, 
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hanem lehet, hogy valami teljesen más célra volt ez a visszatérítés 
előirányozva a költségvetésben a továbbiakra. Ebből a szempontból az 
egy jogos kérdés, hogy akkor ez hogyan áll a költségvetésben, ez a pénz, 
hogyha ezt most visszaadjuk a PASE-nak, akkor hadd tudjuk, hogy 
egyébként önök másfélmilliárd forint hitelt szeretnének fölvenni működési 
célra, akkor ez az egész hogyan lesz a végén. Ebből a szempontból én is 
sajnálom, hogy nincs itt Szepesi alpolgármester úr, és azt szeretném 
kérni, hogyha lehet, polgármester úr, akkor egy írásos tájékoztatást kapjon 
minden képviselő a város mostani anyagi helyzetéről, tekintve a likviditást, 
mennyi pénz van a bankszámlán, milyen kötelezettségek vannak, és 
hasonlók, hogyha bármi ilyen döntést meg kell még hoznunk a nyár 
folyamán, akkor tisztán láthassunk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt osztályvezető asszony szívesen elkészíti önöknek. Köszönöm a 
hozzászólásokat. 
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

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), ellene 
szavazott 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  

450/2019. (VII.11.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (DPASE) kérelmére 

visszatérítendő támogatás biztosításáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése visszatérítendő támogatást nyújt a 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület (a továbbiakban: DPASE) 
részére mindösszesen bruttó 80.000.000,- Ft, azaz Nyolcvanmillió forint 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 
költségvetésének 5.b. melléklet 23.1. bevételi kockázati tartalék sora terhére, 
azzal, hogy a DPASE a támogatás összegét 2020. május 31. napjáig 
visszafizeti az önkormányzat részére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban meghatározott döntésről értesítse a DPASE elnökét, és felhatalmazza 
a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter (Támogatásokat Vizsgáló 
Iroda) jóváhagyását követően. 

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



9 

 

Határidő: európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását 
                követő 30 napon belül       

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy jelen 

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítéséről. 

        
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
     
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen, hogy eljöttek a közgyűlésre. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester     jegyző 
 

 


