JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. július 6-ai
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
1. Dr. Kálmán András
2. Almási Zsolt
3. Antal Lajos
4. Barányi Albert
5. Dávid Béla
6. Cserna Gábor
7. Dr. Dorkota Lajos
8. Dr. Gyöngyösi Pál
9. Huszti József
10. Kecskés Rózsa
11. Kerekes Judit
12. Kiss András
13. Kismoni László
14. Mlinkó Pál
15. Pók Ferenc
16. Dr. Ragó Pál
17. Rohonczi Sándor
18. Dr. Sipos János
19. Szántó Péter
20. Szász Antal
21. Szekeres György
22. Szemán József
23. Vass János
Igazoltan távol:
1. Illéssy István
2. Somogyi György

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Csizmók Józsefné

jegyző
aljegyző
a városüzemeltetési iroda képviseletében
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Bojtorné Nagy Katalin
Bokor Zsuzsanna
Dr. Deák Mária
Faragó László
Gál Zoltán
Szalontai Zoltánné
Kálmán István
Dr. Kresák Ilona
Takács Csaba
Silye Attila
Tóthné Záhorszky Margit
Csongor György

a szociális iroda vezetője
a kulturális iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
a pénzügyi iroda vezetője
a városfejlesztési iroda vezetője
az egészségügyi iroda képviseletében
a jogi és szervezési iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
a sport iroda vezetője
a gazdasági iroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
sajtóreferens

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 23 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdésében biztosított jogommal élve hívtam
össze a mai rendkívüli közgyűlést. Felhívom a figyelmet, hogy az
SZMSZ 8. § (6) bekezdése értelmében a rendkívüli közgyűlésen
csak azok a napirendi pontok tárgyalhatók, melyekre az indítvány vonatkozott. Indítványom a meghívóban szereplő napirendekre vonatkozott.
Kérdezem, egyéb javaslat van-e? Amennyiben nincs, a napirendi
pontok megtárgyalását bocsátom szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pontok tárgyalását mellette szavazott 18 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János,
Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János),
tartózkodott 5 fő (Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Kiss András,
Dr. Ragó Pál) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja értelmében a közgyűlés zárt ülést tart többek között vezetői
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megbízás adása esetén, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele.
A meghívó 6.) napirendi pontjában szereplő előterjesztéssel kapcsolatban Gál Zoltán, mint a vezetői megbízásra javasolt már a 2000. június 29-ei közgyűlésen írásban kérte a napirend zárt ülésen történő
tárgyalását.
A meghívóban szereplő és zárt ülésen tárgyalandó 6.) napirendi pont
tárgyalására meghívtuk Gál Zoltánt, mint a vezetői megbízásra javasolt személyt.
Kérem, biztosítsunk a számára részvételi jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésen Gál Zoltán részére - mellette szavazott 19 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid
Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos
János, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos), nem szavazott 2
fő (Antal Lajos, Dr. Ragó Pál) – tanácskozási jogot biztosított.
Napirend:
Nyilvános ülés:
1.

Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló – többszörösen módosított és kiegészített – 3/1991. (III.19.) KR számú rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

2.

Javaslat az Arany János Általános Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester

3. Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola 2000/2001-es tanévre vonatkozó

osztály, illetve csoportbontásának engedélyezésére
Előadó:
a polgármester
4.

Javaslat a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó:
a polgármester

5. Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámának módosítására
Előadó:
a polgármester
Zárt ülés:
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6.

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatói tisztségének betöltésére
Előadó:
a polgármester

1.) Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többszörösen módosított és kiegészített – 3/1991. (III.19.)
KR számú rendelet módosítására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Az SZMSZ 29.§ (4) bekezdése szerint – a városfejlesztéssel, a költségvetéssel és a helyi adókkal kapcsolatos rendeletalkotás mellett az SZMSZ módosítása is kötelezően két fordulóban történhet.
A közgyűlés (az SZMSZ 29.§ (4) bekezdésére figyelemmel), a
79/2000. (IV.6.) KH számú határozatával fogadta el az SZMSZ módosítására irányuló koncepciókat.
Ma az SZMSZ módosításáról szóló rendeletünket alkotjuk meg, illetve fogadjuk el!
Kérdezem a rendelettervezetet készítő ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnökét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Almási Zsolt képviselő:
Az előttem lévő anyagban két 1. számú melléklet szerepel. Miután a
preambulumban az van, hogy az előzőekre figyelemmel az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő rendelettervezetet terjeszti
a közgyűlés elé a polgármester úr, és a két 1. számú melléklet tartalmilag nem ugyanaz, kérdésem, hogy melyik 1. számú mellékletet terjeszti a közgyűlés elé.
Kálmán István a szervezési és jogi iroda vezetője:
Az előterjesztés szövegéből kiderül, hogy az a 4. számú melléklet 1.
számú melléklete, az volt az eredeti előterjesztés, amely a 29-i közgyűlésen szerepelt. A jelenleg 1. számú mellékletként szereplő rendelettervezet a mérvadó. Ez ahhoz képest csökkentett tartalmú.
Dr. Kálmán András polgármester:
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A rendelettervezetet 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, Szántó Péter, Szász
Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene szavazott 6 fő
(Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Kiss András, Mlinkó Pál, Dr.
Ragó Pál), tartózkodott 3 fő (Almási Zsolt, Huszti József, Dr. Sipos János) megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló, többszörösen módosított és kiegészített, 3/1991. (III.19.) KR számú rendelet módosításáról szóló 24/2000. (VII.7.) KR számú rendeletét.
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
24/2000. (VII.7.) KR számú rendelete
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
többszörösen módosított és kiegészített,
3/1991. (III.19.) KR számú rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) módosításáról
1. §
Az SZMSZ 10. § (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„A közgyűlésre rendszeresen meg kell hívni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. elnökét (illetve az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tagot). Az elnököt (vagy az általa megbízott igazgatósági tagot) a közgyűlésen folyamatos tanácskozási jog illeti meg.”
2. §
(1) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete
lép.
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete
lép.
3. §
E rendelet 2000. július 31-én lép hatályba.
Dr. Kálmán András s. k.
polgármester

Dr. Tóth István s. k.
jegyző
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2.) Javaslat az Arany János Általános Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Mint a meghívóban jeleztem a szükséges személyi egyeztetések miatt az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra.
Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy a két jelölt közül az egyik,
Szőkéné Paló Erzsébet a közgyűlés előtt a következő levelet juttatta
el hozzám. „Tisztelt Polgármester Úr! Az Arany János Általános Iskola igazgatói jelöléséről a mai nappal visszalépek. Kérem döntésem
elfogadását. Szőkéné Paló Erzsébet”. Ennek megfelelően kérem a
közgyűlést, vegye tudomásul, hogy visszavonta a jelöléshez való
hozzájárulását Szőkéné Paló Erzsébet. A továbbiakban az előterjesztéssel ellentétben ő jelöltként nem szerepel. Ennek megfelelően
azt javaslom a közgyűlésnek, hogy Horváthné Nagyszőllősi Magdolna részére biztosítsunk tanácskozási jogot. Aki ezzel egyetért, kérem
az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Horváthné Nagyszőllősi Magdolna részére - mellette szavazott 22 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Antal Lajos,
Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Gyöngyösi
Pál, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János, Szántó Péter,
Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), nem szavazott 1
fő (Dr. Ragó Pál) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
Aki az ebben az intézményben folyó eseményeket megpróbálja kronológiai sorrendben követni, ember legyen a talpán. Az események
indultak a Vikárius Kft féle előterjesztéssel, mely a március 27-i rendkívüli közgyűlésen többséget kapott. A decemberben kiírt vezetői pályázatok visszavonásra kerültek. Az Arany János Általános Iskola
esetében volt két érvényes pályázat, Szalai Anikó és Béri Imréné
személyében. A pályázatok visszavonásra kerültek, az integrcáió
nem valósul meg, ez ma már tény, ezért volt szükséges a közgyűlés
elé terjeszteni az új tanévtől kezdődően egy egyéves vezetői állásra
szóló megbízást Az egy héttel ezelőtti rendes közgyűlés egyik személynek sem szavazott bizalmat, egyik személy sem kapta meg a
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megfelelő számú szavazatot, így került az oktatási bizottság keddi
rendkívüli ülésére ismételten az anyag. Akkor még három név volt
előttünk, nem tudom, hogy az ott szereplő harmadik személy hova
tűnt, nevezetesen az alsós igazgató-helyettes, gondolom ő is visszavonta a felkérést. Ebből az anyagból számomra nem derült ki. Magam részéről nem értek egyet Horváthné Nagyszőllősi Magdolna egy
évre szóló megbízásával. Bárki lehetne az a külsős személy, aki ebben az esetben felmerülne, a feladat ellátására igazából nem tartom
alkalmasnak, hiszen augusztus 1-jétől kellene átvenni egy intézmény
vezetését. Egy évre szól a megbízás, de félévkor nyilvánvalóan már
az oktatási közlönyben megjelenik az öt éves vezetői állásra szóló
pályázati kiírás. Függetlenül ez esetben Horváthné Nagyszőllősi
Magdolna személyétől, akinek pedagógiai munkáját tekintve óriásira
értékelem a kolléganő több évtizedes munkáját, ezért is kapott városi
kitüntetését, azonban külsősként ismeretlenül megjelenni egy intézményben, olyan esetben, amikor volt olyan pályázó, akit a szülők
többsége, illetve a nevelő testület többsége támogatott. Nem tudom,
milyen jogi akadálya lehet annak, hogy más név is felmerüljön a mai
közgyűlésen. Ezúttal javaslatot tennék Szalai Anikó egy évre szóló
megbízására.
Dr. Kálmán András polgármester:
Először a módosító indítványt bocsátom szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy jelöltként felkerüljön Szalai Anikó is, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Cserna Gábor javaslatát, mely szerint
Szalai Anikó kerüljön a jelöltek közé - mellette szavazott 11 fő (Almási Zsolt,
Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Huszti József, Kiss András,
Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Dr. Ragó Pál, Dr. Sipos János, Vass János), ellene
szavazott 6 fő (Dr. Kálmán András, Dr. Gyöngyösi Pál, Kismoni László, Szász
Antal, Szekeres György, Szemán József), tartózkodott 6 fő (Barányi Albert, Dávid Béla, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Rohonczi Sándor, Szántó Péter) –
nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Az eredeti határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki egyetért
azzal, hogy az Arany János Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátásával Horváthné Nagyszőllősi Magdolnát bízzuk meg egy évre,
kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 15 fő (Dr. Kálmán
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András, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Szántó
Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene
szavazott 4 fő (Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Ragó Pál),
tartózkodott 4 fő (Almási Zsolt, Kiss András, Mlinkó Pál, Dr. Sipos János) – a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211/2000. (VII.6.) KH.
számú határozata
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Horváthné
Nagyszőllősi Magdolnát 2000. augusztus 1-jétől 2001. július 31-éig terjedő határozott időre az Arany János Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátásával, 76.517,- Ft/hó alapilletménnyel (garantált alapilletmény
és szakmai szorzóval számított illetményrész együtt) és 36.500,- Ft/hó
vezetői pótlékkal.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert,
hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a végrehajtás ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: - a határozat közlésére: 2000. július 10.
- a határozat végrehajtására: 2000. augusztus 01.”
3.) Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola 2000/2001-es tanévre vonatkozó osztály, illetve csoportbontásának engedélyezésére
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Ódorné Juhász Mártát, a
Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot..
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Ódorné Juhász Márta részére - mellette
szavazott 22 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc,
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Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Dr. Sipos János, Szántó Péter, Szász Antal,
Szekeres György, Szemán József, Vass János), nem szavazott 1 fő (Antal Lajos) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az előterjesztést véleményező oktatási, pénzügyi és gazdasági bizottságok elnökeit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés
két önálló döntési alternatívát tartalmaz, ezért ezekre külön-külön kell
szavazniuk.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e? Amennyiben
nincs, először az „A” változatot bocsátom szavazásra. Aki 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 19 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Antal Lajos, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti
József, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Pók Ferenc,
Dr. Ragó Pál, Dr. Sipos János, Szántó Péter, Szász Antal, Vass János), ellene
szavazott 1 fő (Szemán József), tartózkodott 3 fő (Kecskés Rózsa, Rohonczi
Sándor, Szekeres György) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 212/2000. (VII.6.) KH.
számú határozata
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy 2000.
szeptember 1-jétől a Móra Ferenc Általános Iskola 5-dik évfolyamán 2 helyett 3 tanulócsoportban történjen az oktatás, az autista gyerekek képzése
1 helyett két csoportban folyjék. Az osztálybontás miatt az intézmény plusz
költségvetési támogatást nem igényel.
Felelős: - a határozat közléséét:
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: 2000. július 14.
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját, hogy az 1.) pontban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója
- 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. július 14.
- a határozat végrehajtására: 2000. szeptember 1.
4.) Javaslat a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az előterjesztést véleményező ifjúsági, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökeit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Vass János képviselő:
Egy apró módosítást szeretnék kérni polgármester úrtól, mint előterjesztőtől. A 2. számú melléklet az alapító okirat 1. számú módosítása
címet viseli, alulról a negyedik bekezdés kissé helytelen: civil szervezetek technikai és szakmai segítése, zárójel kezdődik: (helyiségek
és.... Ezt valahogy le kellene rendezni, mert szerencsétlen megoldás
lenne, ha így küldenénk be.
Dr. Kálmán András polgármester:
Elfogadom az indítványát. Vass képviselő úr észrevételével és általam elfogadott módosítással bocsátom szavazásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával
szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 15 fő (Dr. Kálmán
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András, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Szántó
Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene
szavazott 6 fő (Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Kiss András,
Mlinkó Pál, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 2 fő (Almási Zsolt, Dr. Sipos János) – a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 213/2000. (VII.6.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány 75/2000. (III.23.) KH számú határozattal elfogadott alapító okiratot a határozat mellékletét képező "Alapító okirat 1. sz. módosításá"-val
módosítja, illetve e módosítást elfogadja azzal, hogy az 1. pont 21. bekezdéséből a zárójeles részt törölni kell.
2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert,
hogy tegye meg a közalapítvány bírósági bejegyzéséhez szükséges hiánypótló intézkedéseket.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
az ifjúsági és sportiroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: 2000. július 8."

5.) Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámának módosítására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendi pont eredeti előterjesztőjét, a jegyző urat, valamint az előterjesztést véleményező gazdasági, pénzügyi, ügyrendi,
igazgatási és jogi, városüzemeltetési és környezetvédelmi, kulturális,
kisebbségi és vallásügyi, sport, ifjúsági bizottság elnökeit, kívánnak-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Dr. Sipos János képviselő:
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A szabad demokraták meg fogják szavazni ezt a javaslatot, annak ellenére, hogy fenntartásaink vannak. Mindannyian tudjuk, hogy ez a
Vagyonkezelő Részvénytársaság létrehozásával összefüggő feladatsor egyik mozzanata. Ennek az anyagnak az előkészítése is tükrözi,
hogy ez az egész vagyonkezelési modell mennyire nem volt átgondolva. Kényszer megoldások születtek, a jegyző úr – anélkül, hogy
erről vele beszéltem volna – nyilvánvalóan abban a kényszerhelyzetben volt, ha nem kívánja, hogy a köztisztviselői állományból többen
az utcára kerüljenek, akkor megpróbálta ezzel a jelenleg előttünk
lévő határozattal megoldani ezt a feladatsor. Ezen személyek között,
akiket ez a határozati javaslat érint, van olyan, aki a szakmai képzettségének nem megfelelő munkakörbe kerül, ennek következtében
megalázó helyzetbe. Két ok miatt támogatjuk: az egyik ok, hogy következetesen a korábbiakban is támogattuk azoknak az irodáknak a
létszámbővítését, amelyek itt érintve vannak a határozati javaslatban, a másik ok pedig kétségkívül az, hogy nem tudunk támogatni
olyan megoldást, ami azt eredményezhetné, hogy a polgármesteri hivatalban adott esetben több évtizede dolgozó személyek egy meggondolatlan és átgondolatlan döntés miatt az utcára kerüljenek.
Kecskés Rózsa képviselő:
Határozati javaslat módosításom lenne, miszerint a 6 főn belül szeretném, ha az egyik legleterheltebb irodára, a szociális irodára kerülne egy fő.
Mlinkó Pál képviselő:
A MIÉP nem tudja támogatni ezt a köztisztviselői létszám módosítást, mert összefüggésben van természetesen a holding létrehozásával. Azt sem támogattuk és ezt sem fogjuk támogatni.
Dr. Kálmán András polgármester:
A vitát lezárom. Először a módosító indítványt bocsátom szavazásra.
Kecskés képviselő asszony azt javasolta, hogy a határozati javaslatban az 1. ponton belül megjelölt irodák terhére egy létszám kerüljön
átcsoportosításra a szociális irodára. Nyilván a jegyző úrral közösen
ebben – amennyiben a közgyűlés elfogadja – a megfelelő döntést
meg fogjuk hozni. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem az igen
gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Kecskés Rózsa javaslatát, mely szerint
a határozati javaslat 1. pontjában megjelölt irodák terhére egy létszám kerüljön
átcsoportosításra a szociális irodára. - mellette szavazott 15 fő (Dr. Kálmán
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András, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Szántó
Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene
szavazott 5 fő (Almási Zsolt, Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Dr.
Ragó Pál), tartózkodott 3 fő (Kiss András, Mlinkó Pál, Dr. Sipos János) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
A módosított határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki ezzel
egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 17 fő (Dr. Kálmán
András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi
Sándor, Dr. Sipos János, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József, Vass János), ellene szavazott 5 fő (Antal Lajos, Cserna Gábor, Dr.
Dorkota Lajos, Mlinkó Pál, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 1 fő (Kiss András) – a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 214/2000. (VII.6.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben meghatározott létszám-átcsoportosításokat, illetve az átcsoportosítással megoldható irodai létszámbővítési igényeket jóváhagyja az alábbiak szerint azzal,
hogy felhatalmazza a jegyzőt, biztosítson a következő irodák és létszámok
terhére 1 főt a szociális iroda részére:
- ifjúsági és sportiroda 1 fő
- pénzügyi iroda 1 fő
- kulturális iroda 1 fő
- szervezési és jogi iroda 1 fő
- főépítészi iroda 1 fő
- környezetvédelmi feladatok ellátása + 1 fő
egyben a 2000. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2000.
(II.16.) KR számú rendelet 5. számú melléklete 36. alcím számán szereplő
létszámadatot 2 fővel csökkenti.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
2000. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítése során a határozat 1.) pontját vegye figyelembe.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
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- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a gazdasági iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2000. évi költségvetési rendelet módosítása előkészítésének
időpontja
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az
előterjesztésben szereplő létszámadatokra és szervezési változásokra figyelemmel polgármesteri hivatal ügyrendjét módosítsa.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: 2000. szeptember 30."
Dr. Kálmán András polgármester:
Mint ahogy az ülés elején jeleztem, következő napirendi pontot zárt
ülésen tárgyaljuk meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a zárt ülésen a képviselőkön, a jegyzőn
és a jegyzőkönyvvezetőkön kívül csak az vehet részt, akiknek a részvételi jogát a közgyűlés szavazatával biztosította.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését és a nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.
(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
jegyző

