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Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 21 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
Az SZMSZ 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogommal élve hívtam
össze a mai rendkívüli közgyűlést.
Az SZMSZ 8.§ (6) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen csak
azok a napirendi pontok tárgyalhatók, amelyekre az indítvány vonatkozott. Az indítványozott napirendet a meghívó tartalmazza.
A meghívóban szereplő 1.) napirendi pontot a pénzügyi bizottságnak, a 2.) napirendi pontot az oktatási bizottságnak, a 3.) napirendi
pontot az oktatási, pénzügyi bizottságnak, a 4.) napirendi pontot az
oktatási bizottságnak, az 5.) napirendi pontot az oktatási, pénzügyi
bizottságnak, a 6.) napirendi pontot az oktatási bizottságnak, a 7.)
napirendi pontot az oktatási bizottságnak, a 8.) napirendi pontot az
oktatási bizottságnak, a 9.) napirendi pontot az oktatási bizottságnak, a 10.) napirendi pontot az oktatási bizottságnak kellett tárgyalnia a rendkívüli közgyűlést megelőző üléseken. Ismereteim szerint
az 1. napirendi pontot a pénzügyi bizottság, a 3. napirendi pontot a
pénzügyi bizottság és az 5. napirendi pontot a pénzügyi bizottság levette napirendjéről. Ezeket a pontokat kivéve kérdezem az érintett
bizottságok elnökeit, hogy a bizottságok véleményezték-e az előterjesztéseket?
Cserna Gábor képviselő:
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Az oktatási bizottság június 6-ai ülésén tárgyalta az adott napirendi
pontokat.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ennek megfelelően javaslom a kiküldött napirendi pontok tárgyalását
az 1., 3. és 5. napirendi pont kivételével. A levételre javasolt napirendi pont címe „Javaslat az oktatási intézményhálózat átalakítására vonatkozó intézkedések elfogadására.”, a 3. napirendi pont „Javaslat
az átszervezéssel érintett oktatási intézményekben magasabb vezetői megbízatások visszavonására, az integrációs blokkok magasabb
vezetőinek megbízására.” az 5. pedig „Javaslat az oktatási intézményrendszer átalakítására.”. Aki a módosított napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pontok tárgyalását
az 1., 3. és 5. pont kivételével - mellette szavazott 17 fő (Dr. Kálmán András,
Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa,
Kerekes Judit, Kismoni László, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József,
Vass János), ellene szavazott 3 fő (Almási Zsolt, Kiss András, Dr. Sipos János, tartózkodott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990: LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés
a.) pontja értelmében a közgyűlés zárt ülést tart, ha személyi ügyeket (választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása stb.)
tárgyal és az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
A 6.) és a 7.) napirendi pontunk oktatási intézmény vezetőjének
megbízására szól, és mindkét előterjesztés esetében a pályázó nyilatkozatában zárt ülés tartását kérte, ezért ezeket a napirendi pontokat - külön szavazás nélkül - zárt ülésen tárgyaljuk.
Az SZMSZ 11/A § (6) bekezdés a.) pontja értelmében a zárt ülésen
tanácskozási joggal részt vesznek az ügyismerettel rendelkező irodavezetők is, ezért e napirendek tárgyalásánál részt vesz Dr. Deák
Mária az oktatási iroda vezetője.
A napirendi pontok tárgyalásához meghívtuk a pályázókat, Kolics
Gábor és Gyöngyössy Csaba urakat. Kérem biztosítsunk számukra
részvételi és tanácskozási jogot.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésen Kolics Gábor és gyöngyössy Csaba részére - mellette szavazott 21 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál,
Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a ma napirenden szereplő 1., 3. és
4. napirendi pontok esetében a 15-ei közgyűlés előtt kezdeményezem a pénzügyi bizottság összehívását, egyben tájékozatom a közgyűlést, hogy ma 15 órakor az évforduló kapcsán a Komédiás megnyitó lesz, ezért 15 óra előtt szünetet rendelek el és egyben képviselőtársaimat, illetve a meghívottakat tisztelettel meghívom a megnyitóra.
Napirend:
Nyilvános ülés:
1.

Javaslat a 114/2000. (IV.27.) KH számú határozattal átszervezett intézmények elnevezésére
Előadó: a polgármester

2.

Javaslat a 114/2000. (IV.27.) KH számú határozattal átszervezett oktatási
intézmények megszüntető okiratainak, illetve módosított alapító okiratainak
elfogadására
Előadó: a polgármester

3.

Javaslat a Fejér Megyei Szakképzési Bizottság által a 2000. évi decentralizált szakképzési alaprész felhasználására kiírt pályázatra benyújtott pályázatok támogatására
Előadó: a polgármester

4.

Javaslat az 1995-2000-es nevelési években/tanévekben végzett intézményvezetői tevékenységről szóló beszámolók elfogadására
Előadó: a polgármester

5.

Javaslat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola igazgatójának
megbízására
Előadó: a polgármester
Zárt ülés:
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6. Javaslat a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
7. Javaslat a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
1.) Javaslat a 114/2000. (IV.27.) KH számú határozattal átszervezett intézmények elnevezésére
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Ehhez, valamint a soron következő napirendi ponthoz meghívtuk az
átszervezéssel érintett alapfokú oktatási intézmények vezetőit: Szalai Anikót az Arany János Általános Iskola megbízott igazgatóját,
Lipták Gyulát a Barátság Általános Iskola igazgatóját, Antal Istvánnét
a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, Bognár Nándort a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóját, Nagy Miklóst a József Attila
Általános Iskola igazgatóját, Juhász Józsefet a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatóját, Ódorné Juhász Mártát a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját, Jankó Árpádot a Móricz Zsigmond
Általános Iskola igazgatóját, Imre Györgyöt a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját, Gulyás Erzsébetet a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola igazgatóját, Kiss Andrást a Szórád Márton Általános Iskola igazgatóját, Tóth Gézát a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatóját,
Szabó Gyulánét a Nevelési Tanácsadó vezetőjét, Odorné Vágó Évát
a Beszédjavító Intézet vezetőjét, Zsifkó Ferencnét a Katica-Bóbita
Összevont Óvodai Egység vezetőjét, Jankó Lászlónét a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, Kundakker Ferencnét a 4-14. sz.
Összevont Óvodai Egység vezetőjét, Szűcs Vilmosnét a 8. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, Csermák Györgynét a 9. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, Keve Mártonnét a Mesevár-Kincskereső
Összevont Óvodai Egység vezetőjét, Jankó Lászlónét a 12-25. sz.
Összevont Óvodai Egység vezetőjét, Udvari Jánosnét a Kőris utcai
Óvoda vezetőjét, Horváth Lászlónét a Szivárvány Óvoda vezetőjét,
Hubacsekné Nagy Emíliát a 17. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, Zakharné Balázs Ágnest a 20. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, Princes Józsefnét a Margaréta Óvoda vezetőjét, Vinczepálné
Török Katalint az Aranyalma Óvoda vezetőjét, Tóth Andrásnét a
Százszorszép Óvoda vezetőjét, Lukácsné Domonyik Lúciát a Napsugár Óvoda vezetőjét, Garancsi Tibornét az Óvodai GAMESZ vezetőjét.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 20 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor,
Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit,
Kismoni László, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János,
Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), nem szavazott 1 fő Kiss András) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az előterjesztést véleményező oktatási bizottság elnökét
hogy ismertesse a bizottság 2000. június 6-ai ülésén kialakított álláspontját.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
Az oktatási bizottság ezt a napirendi pontot június 6-ai ülésén tárgyalta és vita nélkül 3 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Sipos János képviselő:
Teljesen illogikus, amit csinálunk. Gyakorlatilag az átalakítás vonatkozásában nincs döntés, ugyanakkor annak elnevezéseit meghozzuk. Nem kérem, hogy teljesen logikusan gondolkozzunk, de hát
azért mégis csak először létre kellene hozni az intézményeket és azt
követően az elnevezésükről dönteni, annak vezetőiről. Így ez nem
elfogadható az én számomra, teljesen irracionális. A másik, amit polgármester úr mondott, hogy kezdeményezi a pénzügyi bizottság öszszehívását, természetesen ezt tudomásul veszem és össze fogom
hívni a pénzügyi bizottságot a napirendi pontok tárgyalására, ugyanakkor ugyanezen anyag bekerülése esetén ugyancsak javasolni fogom a napirendről történő levételét és ha ugyanabban az összetételben sikerül összehívni a pénzügyi bizottságot, nyilvánvalóan ez meg
is fog történni.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel több hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Sipos képviselő úrnak
azt a választ adom, hogy természetesen tisztában vagyunk azzal,
hogy ezen napirendek hatályba lépése csak az átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalával együtt érvényes. Mivel a törvényi
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feltételei ezeknek a napirendi pontok tárgyalásának megvoltak, ezért
annak érdekében, hogy a következő közgyűlések ne húzódjanak el,
indítványoztam a napirendek megtárgyalását.
Az eredeti határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 14 fő (Dr. Kálmán
András, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Szántó Péter, Szász
Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene szavazott 7 fő
(Almási Zsolt, Cserna Gábor, Illéssy István, Kiss András, Mlinkó Pál, Dr. Sipos
János, Somogyi György) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 154/2000. (VI.09.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 114/2000. (IV.27.) KH számú határozattal átszervezett intézményeket 2000. július 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint nevezi el:
- Belvárosi Összevont Óvoda, illetve Belvárosi Összevont Óvoda: Kincskereső Óvoda, Mesevár Óvoda, Aranyalma Óvoda, 2. számú Napköziotthonos Óvoda, 4. számú Napköziotthonos Óvoda, 14. számú Napköziotthonos Óvoda.
- Ságvári-Dózsa Városrészi Óvoda, illetve Ságvári-Dózsa Városrészi Óvoda: Margaréta Óvoda, Szivárvány Óvoda, 8. számú Napköziotthonos
Óvoda, 9. számú Napköziotthonos Óvoda.
- Római Városrészi Óvoda, illetve Római Városrészi Óvoda: 17. számú
Napköziotthonos Óvoda, 12. számú Napköziotthonos Óvoda, 25. számú
Napköziotthonos Óvoda, 20. számú Napköziotthonos Óvoda.
- Pentele-Kertváros-Béke Városrészi Óvoda, illetve Pentele-Kertváros-Béke Városrészi Óvoda: Százszorszép Óvoda, Napsugár Óvoda, Katica
Óvoda, Bóbita Óvoda, Kőris utcai Óvoda.
- Belvárosi Általános Iskolai Központ, illetve Belvárosi Általános Iskolai
Központ: Barátság Általános Iskola, Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Vasvári Pál Általános Iskola.
- Ságvári-Dózsa Városrészi Általános Iskolai Központ, illetve Ságvári-Dózsa Városrészi Általános Iskolai Központ: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola.
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- Római-Pentele Városrészi Általános Iskolai Központ, illetve Római-Pentele Városrészi Általános Iskolai Központ: Gárdonyi Géza Általános Iskola,
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szórád Márton Általános Iskola.
- Kertváros-Béke Városrészi Általános Iskolai Központ, illetve KertvárosBéke Városrészi Általános Iskolai Központ: József Attila Általános Iskola,
Arany János Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola.
- Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító Intézet.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a névváltoztatással kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az érintett intézmények vezetői
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: - a határozat közlésére: 2000. június 22.
- a határozat végrehajtására: 2000. szeptember 1.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
az 1.) pontban jelzett változást az alapító okiratokon vezesse át és az alapító okiratok elfogadására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: 2000. június 22.
2.) Javaslat a 114/2000. (IV.27.) KH számú határozattal átszervezett oktatási intézmények megszüntető okiratainak, illetve módosított alapító
okiratainak elfogadására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
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A meghívottak tanácskozási jogát a közgyűlés az 1.) napirend kapcsán biztosította.
Kérem az előterjesztést véleményező oktatási bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság június 6-ai ülésén kialakított véleményét.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
A bizottság június 6-án ezt a napirendi pontot is tárgyalta és hasonló
arányban, mint az előző napirendi pontnál 3 igen, 4 nem és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra.
Dr. Sipos János képviselő:
Az elmúlt közgyűlésen elhangzott Kismoni képviselőtársam szájából,
hogy a szakbizottságok véleményét tessék elfogadni. A múltkor
meglehetősen vehemensen érvelt képviselőtársam, arra leszek kíváncsi, hogy most ebben a szituációban mit fog tenni.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, az eredeti határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 14 fő (Dr. Kálmán
András, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Somogyi György,
Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József), ellene szavazott 6 fő (Almási Zsolt, Cserna Gábor, Kiss András, Mlinkó Pál, Dr. Sipos János, Vass János), tartózkodott 1 fő (Illéssy István) – a következő határozatot
hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 155/2000. (VI.09.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi intézmények esetében a határozat mellékletét képező megszüntető okiratokat 2000. július 1jei hatállyal elfogadja és egyben az alábbi közgyűlési határozatokat hatályon kívül helyezi:
Intézmény neve

Az alapító okiratot elfogadó
közgyűlési határozatok száma
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Dózsa György Általános Iskola
Móricz Zsigmond Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Szórád Márton Általános Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
Katica-Bóbita Összevont Óvodai Egység
2. számú Napköziotthonos Óvoda
4-14. számú Összevont Óvodai Egység
8. számú Napköziotthonos Óvoda
9. számú Napköziotthonos Óvoda
Kőris utcai Óvoda
Szivárvány Óvoda
20. számú Napköziotthonos Óvoda
Napsugár Óvoda
12-25. számú Összevont Óvodai Egység
Beszédjavító Intézet
Aranyalma Óvoda
Arany János Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
252/1997. (IX.23.) 4. pont
252/1997. (IX.23.) 2. pont
170/1998. (VI.16.)
198/1998. (VII.07.)1., 2. pont
113/1999. (VI.04.) 3., 4. pont

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogutód intézmények alapító okiratait elfogadó közgyűlési határozatokat 2000. július 1-jei hatállyal
hatályon kívül helyezi és helyette e határozat mellékletét képező módosított alapító okiratokat fogadja el.
Intézmény neve
Százszorszép Óvoda
Barátság Általános Iskola
József Attila Általános Iskola
17. számú Napköziotthonos Óvoda
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Mesevár-Kincskereső Összevont Óvodai Egység
Margaréta Óvoda
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
Nevelési Tanácsadó Intézet

Az alapító okiratot elfogadó
közgyűlési határozatok száma
137/1997. (V.20.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
144/1997. (VI.03.)
170/1997. (VI.17.)
91/1998. (IV.07.) 1. pont
170/1998. (VI.16.)
198/1998. (VII.07.) 1., 2. pont
98/1998. (II.24.)

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 12.) pontokban hozott döntésekről a határozat, a megszüntető, illetve az
alapító okiratok megküldésével - nyilvántartásból történő törlés, illetve nyilvántartásba vétel céljából - értesítse a Fejér Megyei Területi Államháztartá-

11

si és Közigazgatási Információs Szolgálatot, valamint a határozat megküldésével tájékoztassa a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatalt.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságelnöke
Határidő: 2000. július 1.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy az átszervezésből adódó feladatokat hajtsák végre.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az érintett intézmények vezetői
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságelnöke
Határidő: - a határozat közlésére: 2000. július 1.
- a határozat végrehajtására: 2000. július 1-jétől szeptember
1-jéig
3.) Javaslat a Fejér Megyei Szakképzési Bizottság által a 2000. évi decentralizált szakképzési alaprész felhasználására kiírt pályázatra benyújtott pályázatok támogatására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirend tárgyalásához meghívtuk:
Hóbor Gyulát a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola igazgatóját, Pallos Lászlót a Dunaferr Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatóját, Kolics Gábort a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatóját, Ráczné Joó Mártát a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Középiskola igazgatóját, Sobor Angélát a Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola igazgatóját,
Dr. Kis Attilánét a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakközépiskola igazgatóját, Kondor Lászlót a Rudas Közgazdasági Középiskola
igazgatóját.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 21 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor,
Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit,
Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr.
Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György,
Szemán József, Vass János) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Az előterjesztés két önálló alternatív határozati javaslatot tartalmaz,
ezekről külön-külön kell döntenünk. A "B" változat összesen csak
egy pontból áll, ezért nincs jelentősége az "1.)" pont megjelölésnek.
Kérem a véleményező bizottság, az oktatási bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság június 6-ai ülésén kialakított véleményét.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
Az oktatási bizottság az „A” változatot támogatta 9:0 arányban és javasolja a közgyűlésnek, hogy az adott középiskolák benyújthassák a
Fejér Megyei Szakképzési Bizottsághoz a pályázatukat.
Rohonczi Sándor képviselő:
Egy olyan beterjesztés van előttünk, amelyen látszik, hogy a középfokú intézmények vezetői pályázni akarnak, pénzt akarnak idehozni,
fejleszteni akarják a saját intézményüket. A magam részéről nagyon
nehezen tudom elképzelni, hogy ez nem fog plusz költségeket jelenteni. Nehezen tudom elképzelni, hogy végül az önkormányzat költségvetése számára sem fog plusz költségeket jelenteni. Ezzel együtt
elfogadásra javaslom ezt az előterjesztést, valamennyi középiskolának a pályázatát, ugyanis én azt gondolom, hogy ez azt a filozófiát,
azt a törekvést, azt a stratégiai elképzelést támasztja alá, amelyet talán itt mindannyian vallunk. Nagyon érdekes ezen a mai napon elmondani, hogy Dunaújváros lehet iskolaváros, Dunaújvárosnak ez
egy fontos célja lehet. Amíg egy általános iskola alsó tagozat, óvoda,
bölcsőde érthetően csak a város és a szűk vonzáskörzetének a populációjára támaszkodhat és csak azokkal számolhat, mint olyan tanulókkal, óvodásokkal, bölcsődésekkel, akikről gondoskodni kell, addig egy középiskola, vagy felső fokú oktatás akár az ország egész
területéről tud idevonzani hallgatókat. Azt gondolom, hogy addig,
amíg az egyik területen sajnos igazítani kell az intézményhálózatot
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és ez racionalizálást jelent a csökkenő születési számokhoz, magyarul ha az oktatási piacot nézem, ott szűkül a terület, addig a középiskolák területén ez a piac bővíthető jó marketinggel, jó felkészültséggel, jó programokkal, új képzési formákkal, meggyőző hozzáállással.
Amíg az egyik oldalon szűkítünk és racionalizálunk, addig a másik
oldalon, azon a területen, ahol reális esély van arra, hogy bővíteni lehet az oktatandóknak a körét, ott pedig igenis mellé kell állni. Azt
gondolom, hogy az sem feltétel, hogy nem fogja érinteni a költségvetést, mert én feltételezem, hogy fogja, de így is támogassuk.
Almási Zsolt képviselő:
Rohonczi úr által kifejtett vélemény látszólag jól hangzik, csak velejéig rossz. Egy iskolarendszer felmenő rendszerben akkor erős, ha az
alapok is erősek és erre Önök kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek, hogy ezt szétverjék, már mint az alapokat. Aztán amit a középiskolákról és a felsőoktatásról mondott, az természetesen igaz. Arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az oktatás igen, pénzbe kerül,
csak hát ezzel a jövőnket teremtjük meg, az alapoktól kezdődően.
Ezt ajánlom szocialista képviselőtársaim figyelmébe.
Ráczné Joó Márta a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola igazgatója:
A munkaközösség nevében el szeretném mondani, hogy senki nem
kér most támogatást az önkormányzattól. Munkaközösségi szinten
egyeztünk meg, hogy valamilyen egységes elv alapján indulunk és a
pályázat kiírója is beleegyezett abba, hogy a városból, illetve Székesfehérvárról azonos gondok miatt senki nem fog az önkormányzatoktól támogatást kérni és ezáltal egyenlő eséllyel indulunk.
Pók Ferenc alpolgármester:
Tisztelt Almási képviselőtársam! Az Önök részéről nem egyszer elhangzott már ez a vádaskodás, hogy felszedjük az általános iskoláknál az alapokat. Úgy gondolom, hogy ez nem korrekt megközelítés.
Egy olyan intézkedési sor indul el, amennyiben a közgyűlés az egyszer már meghozott döntésének érvényt tud szerezni, amellyel valóban racionalizálni próbáljuk az általános iskolai és az óvodai rendszert. Ha a teremben lenne a volt polgármester úr, elmondanám azt
is, hogy ezek az intézkedések úgy tűnik az utolsó pillanatban fognak
megtörténni. Jó lett volna, ha az előző ciklusokban már hasonló gondossággal és gazda szemlélettel elindíthattuk volna ezeket a folyamatokat. Ez természetesen a mi frakciónkra is igaz. Úgy tűnik, hogy
ez a szféra valóban az egyik olyan része a városunknak, amely a
legérzékenyebb, nem csak azért, mert azokat a gyerekeket oktatjuk,
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neveljük ezekben az intézményekben, akik majd a jövőt fogják jelenteni a városunkban, hanem azért is, mert a legnagyobb intézményhálózata ez az önkormányzatnak, ahol nagyon sok alkalmazott dolgozik és ahol valóban a város valamennyi lakosával kapcsolatba kerül az önkormányzat. Sokszor elmondtuk és azt is megkaptuk vádként, hogy nem tettük ezt meg, nem öröm számunkra, hogy ezeket
az intézkedéseket kezdeményezni kell és ez a megoldás, amelyet a
Vikárius Kft elénk tett, megítélésünk szerint egy olyan békés átmenetet jelenthet az általános iskolák optimalizálásában, amely nem jelent azonnali iskola bezárást, nem jelent tömeges elbocsátást a szférából, hanem néhány év alatt a megfelelő szűkítő intézkedésekkel
egy olyan optimális általános iskolai és óvodai rendszert tudnánk létrehozni, amelyben a jól dolgozó pedagógusok úgy az óvodai, mint
az általános iskolai pedagógusok érvényesülni tudnának, még akkor
is, ha most várhatóan központilag kötelező óraszám emelés fog bekövetkezni, reménykedhetünk abban, hogy az igazán jó tanerők és
igazán jó pedagógusok nem kerülnek utcára. Ezzel a javaslattal nem
az alapok felszedését szeretnénk megtenni, hanem egy olyan optimalizálást, amely reményeink szerint szakmailag minimális visszalépést jelentene és gazdaságilag viszont biztosítaná azt, hogy azok az
intézmények, amelyek életképesek, amelyek olyan pedagógiai programmal és olyan pedagógiai közösségekkel bírnak, amelyet a városlakók úgy értékelnek, hogy oda íratják be gyerekeiket, életben maradva és hosszú távon tudják biztosítani azokat az eredményeket,
amelyeket ma Dunaújváros óvodái és iskolái nemcsak a város keretein belül, hanem országos szinten is el tudnak érni.
Dr. Sipos János képviselő:
Megdöbbentő, amit Pók alpolgármester úr megenged magának. Itt
nem arról van szó, hogy az elmúlt ciklusban nem kívántunk volna az
oktatási intézmények vonatkozásában bármiféle okos lépéseket tenni, egyébként ami szükséges volt, meg is tettük. Mivel nem ez a napirendi pont van előttünk, amiről most ténylegesen beszélgetünk,
ezért csak arra szeretném felhívni a szíves figyelmét, hogy olyan
megoldás, amely a szakmai közvéleménnyel szemben születik meg
és most jelen esetben így született meg, olyan megoldás, ami a szülők egyhangú véleményével szemben születik meg, az nem lehet jó
megoldás. Ennek következtében Önöknek ezzel a megoldással, amit
most keresztül fognak erőszakolni, vagy az elkövetkező közgyűlésen
keresztül fognak erőszakolni, egy olyan megoldás fog születni,
amely mind a szakmai közéletben, mind pedig a szülők életében jelentős konfliktus forrást visznek be. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne feltétlen helyes tenni. Azt gondolom, ha valóban úgy gondolkodom, mint egy felelős politikus, akkor igen is a helyi szakmai közélettel és a helyi lakosokkal, a helyi szülőkkel megegyezve, kibékülve és
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azokkal egyetértésben kell behozatni azokat az intézkedéseket,
amelyek kétségkívül feltétlenül szükségesek. Az pedig végképp elárulja az Önök szándékát, amikor az csúszik ki a száján, hogy a
szakmai színvonal lényegesen ne csökkenjen. Ehhez képest elfogadjuk azt, hogy bizonyos mértékig csökkenhet, természetesen az is
kicsúszik a száján, hogy rövid távon nem zárnak be iskolákat, természetesen hosszú távon ez az indok, ezt azonban itt és most nem
merik bevallani. Most nem ez a téma, ezt nem akarom tovább ragozni, úgy gondolom, hogy egy párszor már kifejtettük ezzel kapcsolatos
véleményünket, mindenesetre az nem politika, amit Önök végeznek,
hogy a teljes érintett közösséggel szemben hozzák meg a döntéseiket.
Szekeres György alpolgármester:
Tisztelt Sipos képviselőtársam! Nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi helyzetben az oktatásügyben a város területén felelős politikus nem engedheti meg magának ezt a magatartást, amelyet képviselőtársam bizottsági elnökként is megtesz. Kényszerhelyzet van,
régen meg kellett volna lépni. Azt szerintem idea kergetés, hogy abban az esetben, amikor egyértelműen arról szól a történet, hogy kevés a gyerek, rendkívül bő az intézményhálózat, hogy érdeksérelmek nélkül meglehet ezt a racionalizálást csinálni. Nem lehet elvárni
azoktól a szféráktól, hogy tapsoljanak egy karcsúsításnak, ahol egzisztenciákat érinthet az átalakítás, ahol az érdekeket jelentős mértékben sérti az átalakítás, de a felelős képviselői magatartás jelenleg
az, hogy fent lehet ezt tartani, de akkor a várost csődbe visszük. El
kell dönteni, hogy a kettő közül melyik a rosszabb. Fel kell vállalni
azt, hogy ebben a helyzetben igenis valamit csökkenteni kell ezen a
rendszeren és valahol ha rövid távon nem is lehet megoldani, de legalább középtávon oldódjon meg.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívnám a figyelmét, hogy nem ez a napirend.
Szekeres György alpolgármester:
Nem én kezdtem el ezt a politikai vitát.
Almási Zsolt képviselő:
Mégis csak ezt folytatom, de csak egy mondat erejéig.
Dr. Kálmán András polgármester:
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Akkor képviselőtársam figyelmét is felhívom arra, hogy nem ez a napirend.
Almási Zsolt képviselő:
Az a napirendi ponthoz tartozik, hogy számtalan megoldás létezett, a
civil szféra és a szakma is tett ilyeneket, csak hogy Önök ezt nem
voltak hajlandók tárgyalni.
Dr. Sipos János képviselő:
Az én felelőtlenségemre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy ennek
személyes vonatkozása van, szeretném felhívni alpolgármester úr figyelmét, hogy egyrészt Öntől ilyenfajta kritikát nem fogadok el, ahhoz megalapozott politikusi magatartást kellene tanúsítani, hogy
ilyenfajta kritikát meg tudjon fogalmazni, másrészt pedig ha ezt az
átalakítást, az általános iskolák vonatkozásában az általános sorvasztást meg tudom akadályozni, akkor azt politikai pályafutásomnak a csúcsának fogom tekinteni.
Dr. Kálmán András polgármester:
A vitát lezárom. A határozati javaslat két változatot tartalmaz, először
az „A” változatot bocsátom szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem az
igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát mellette szavazott 20 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György,
Szemán József, Vass János), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 156/2000. (VI.09.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
-

a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola roncsolásmentes anyagvizsgálathoz, illetve geometriai mérésekhez szükséges berendezések
megvásárlásának támogatására;
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-

a Dunaferr Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola PLC-k, rendszerprogramok, ehhez tartozó számítógépes munkahelyek beszerzésének
támogatására;

-

a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola építőanyag-vizsgáló laboratóriumi eszközök beszerzésének támogatására;

-

a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola 18 munkaegységből
álló vonalkódos pénztárgép beszerzésének támogatására;

-

a Lorántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola a 2000
szeptemberében indítandó környezetvédelmi szaktechnikus szakképesítéshez hiányzó műszerek beszerzésének támogatására;

-

a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakközépiskola a közgazdasági
taniroda kialakítására, valamint tárgyi feltételeinek támogatására;

-

a Rudas Közgazdasági Középiskola a tanirodai lapos tető beépítésének
támogatására
pályázatot nyújtson be a Fejér Megyei Szakképzési Bizottsághoz a 2000.
évi decentralizált szakképzési alaprész felhasználására. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá jelzett intézmények esetében a támogató nyilatkozatot.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az 1.
pontban felsorolt intézmények – a pályázat elnyerése esetén – a beruházás
megvalósulása után felmerülő üzemeltetési, karbantartási többletköltségek
biztosítása érdekében plusz költségvetési forrást nem igényelnek.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a pályázat benyújtásáért:
az érintett intézmények igazgatói
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: - a határozat közlésére: 2000. június 15.
4.) Javaslat az 1995-2000-es nevelési években/tanévekben végzett intézményvezetői tevékenységről szóló beszámolók elfogadására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
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A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk: Jankó Lászlónét a 12-25.
sz. Összevont Óvodai Egység vezetőjét, Horváth Lászlónét a Szivárvány Óvoda vezetőjét, Antal Istvánnét a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, Ódorné Vágó Évát a Beszédjavító Intézet vezetőjét,
Kolics Gábort a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
igazgatóját, Ráczné Joó Mártát a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Középiskola igazgatóját. Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási
jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 21 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor,
Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit,
Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr.
Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György,
Szemán József, Vass János) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem az oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság június 6-ai ülésén kialakított véleményét.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
Az oktatási bizottság június 6-ai ülésén 9:0 arányban egyhangúlag
elfogadásra javasolta az intézményvezetői tevékenységről szóló beszámolót.
Almási Zsolt képviselő:
Egy mondatot kifogásolok, cinikusnak érzem, a vezetői pályázatok
elbírálása előtt célszerű az elmúlt vezetői pályaszakaszról szólókat
megismerni a közgyűlésnek. Ezt talán ki kellett volna hagyni.
Dr. Kálmán András polgármester:
A határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 21 fő (Dr. Kálmán
András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss
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András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János, Somogyi
György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass
János) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 157/2000. (VI.09.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. számú Napköziotthonos
Óvoda 1995-2000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 19952000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Beszédjavító Intézet 19952000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa György Általános Iskola 1993-2000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szórád Márton Általános Iskola 1995-2000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
6.) Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése a Hild József Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskola 1995-2000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola 1995-2000-es nevelési években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: - a határozat közléséért: 2000. június 22."
5.) Javaslat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola igazgatójának megbízására
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Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Ráczné Joó Mártát, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola igazgatóját.
Kérem, biztosítsunk számára részvételi és tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Ráczné Joó Márta részére- mellette
szavazott 21 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes
Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor,
Dr. Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres
György, Szemán József, Vass János) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem az oktatási bizottság elnökét, ismertesse a bizottság június 6ai ülésén kialakított véleményét.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
Az oktatási bizottság 7 igen, 1 tartózkodás mellett javasolja Ráczné
Joó Márta egy évre szóló megbízását.
Dr. Kálmán András polgármester:
A határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 18 fő (Dr. Kálmán
András, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc,
Rohonczi Sándor, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres
György, Szemán József, Vass János), ellene szavazott 1 fő (Dr. Sipos János),
tartózkodott 1 fő (Almási Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 158/2000. (VI.09.) KH.
számú határozata
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1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ráczné Joó Mártát 2000. augusztus 1-jétől 2001. július 31-éig terjedő határozott időre a 138/1992. (X.
8.) Korm. számú rendelet 5.§ (16) bekezdése alapján 98.200,- Ft illetménynyel (garantált alapilletmény és szakmai szorzóval számított illetmény
együtt) és 43.800,- Ft vezetői pótlékkal megbízza a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola vezetői feladatainak ellátásával.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: - a határozat közlésére:
2000. június 22.
- a határozat végrehajtására: 2000. augusztus 1."
Dr. Kálmán András polgármester:
Tekintettel arra, hogy mai ülésünk rendkívüli ülés, interpellációra
vagy interpellációnak nem minősülő kérdésekre nincs lehetőség,
ezért a közgyűlés mai ülésünk nyilvános részét berekesztem.
Mint ahogy az ülés elején jeleztem, a következő napirendi pontokat
zárt ülésen tárgyaljuk meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a zárt ülésen a képviselőkön, a jegyzőn
és a jegyzőkönyvvezetőkön kívül csak azok vehetnek részt, akiknek
a részvételi, tanácskozási jogát a közgyűlés szavazatával biztosította, vagy az SZMSZ alapján részvételi és tanácskozási joga van.
Tisztelettel meghívom a képviselőket és a meghívott vendégeinket a
Komédiás ünnep megnyitójára a Városháza térre.
Dr. Kálmán András megköszönte a testületi tagok, valamint a meghívottak
megjelenését és a nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.
(: Dr. Kálmán András .)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
jegyző

