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Jelen vannak:
Dr. Kálmán András
2.
Barányi Albert
3. Cserna Gábor
4. Dávid Béla
5. Hosszú János
6. Jakab Sándor
7. Dr. Kántor Károly
8. Kecskés Rózsa
9. Kerekes Judit
10. Kismoni László
11. Kiss András
12. Dr. Kovács Pálné
13. Ladányi Béla
14. Nagy Anikó
15. Pintér Attila
16. Pochner László
17. Rohonczi Sándor
18. Selyem József
19. Dr. Sipos János
20. Dr. Skaliczki Andrea
21. Somogyi György
22. Szekeres György
23. Tóth Kálmán

képviselők

Igazoltan távol:
1.
2.
3.
4.

Dr. Dorkota Lajos
Dr. Ragó Pál
Szántó Péter
Szemán József

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Tóth István

jegyző
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Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Bokor Zsuzsa
Dr. Deák Mária
Hum László
Kálmán István
Dr. Kresák Ilona
Pekarekné Tölgyesi Anikó
Silye Attila
Szabó Imre
Takács Csaba
Tóthné Záhorszky Margit
Varga István
Csongor György

aljegyző
a városüzemeltetési iroda vezetője
a szociális iroda vezetője
a kulturális iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
az egészségügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
a pénzügyi iroda képviseletében
a városgazdálkodási iroda vezetője
a főépítészi iroda vezetője
a sport iroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda
vezetője
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Részvénytársaság elnök-igazgatója
sajtóreferens

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 27 képviselő közül megjelent 23 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
A mai rendkívüli ülést az SZMSZ 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogommal
élve hívtam össze.
Az SZMSZ 8.§ (6) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen csak azok a
napirendi pontok tárgyalhatók, amelyekre az indítvány vonatkozott. Az
indítványozott napirendeket a meghívó tartalmazza.
Javasolom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
Kérdezem egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a kiküldött napirendi pontok tárgyalását teszem fel
szavazásra. Aki 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 - mellette szavazott 20 fő (Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú
János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss
András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner
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László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki
Andrea, Somogyi György, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 3
fő (Dr. Kálmán András, Cserna Gábor, Dr. Kántor Károly) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (2) bekezdése
értelmében kitüntetési ügyekben a közgyűlés zárt ülést tart, illetve választás
esetén is, ha az érintett (érintettek) a választás nyilvános ülésen való
tárgyalásához nem járul (járulnak) hozzá.
A meghívóban szereplő 10.) napirendi pont kitüntetési javaslat, a 9.) napirendi
pontban szereplő előterjesztés a közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek és
tagjainak megválasztására vonatkozik.
Az idő rövidsége miatt technikailag nem lehetett megoldani, hogy az 59 jelöltet
egyenként nyilatkoztassuk arról, hogy a választás nyilvános ülésen való
tárgyalásához hozzájárulnak-e. Egyébként is, ha csak egy jelölt is ragaszkodik
a zárt üléshez, a választást nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni.
Az előzőek miatt a 9.) és 10.) napirendi pont tárgyalására - külön közgyűlési
döntés nélkül - zárt ülésen kerül sor.
Az SZMSZ 11.§ (9) bekezdés a) pontja értelmében részvételi és tanácskozási
joggal részt vesznek a zárt ülésen az adott előterjesztés előkészítésében
résztvevő, ügyismerettel rendelkező irodavezetők is, a 9.) napirendi pont
tárgyalásánál részt vesz Kálmán István a szervezési és jogi iroda vezetője, a
10.) napirendi pont tárgyalásánál pedig Bojtorné Nagy Katalin a szociális iroda
vezetője.
A meghívóban szereplő 4.) pont társadalmi megbízatású alpolgármester
választására tartalmaz javaslatot. Az előzetes egyeztető tárgyaláson jelöltként
megjelölt Dr. Sipos János írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a választásra nyílt ülésen kerüljön sor. A nyilatkozatot képviselőtársaim
is megkapták.
N a p i r e n d:
Nyilvános ülés:
1.) Tájékoztató képviselői tisztségről való lemondásról, az új képviselő
eskütétele
Előadó és az eskü kivevője: a polgármester
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2.) Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló - többszörösen módosított és kiegészített - 3/1991. (III.19.) KR
számú rendelet módosítására és kiegészítésére
Előadó: a polgármester
3.) Javaslat a szavazatszámláló bizottság megválasztására
Előadó: a polgármester
4.) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására
Előadó: a polgármester
5.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város társadalmi megbízatású
alpolgármestere tiszteletdíjának megállapítására
Előadó: a polgármester
6.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. évi
munkatervének módosítására
Előadó: a polgármester
7.) Javaslat a 2002. évi költségvetés módosításának koncepciójára
Előadó: a polgármester
8.) Javaslat a hajléktalanok téli krízishelyzetének kezelésére
Előadó: a polgármester
Zárt ülés:
9.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése állandó bizottságai
elnökeinek és tagjainak megválasztására
Előadó: a polgármester
10.) Javaslat "Szociális Munkáért - Dunaújváros" díj adományozására
Előadó: a polgármester
1.) Tájékoztató képviselői tisztségről való lemondásról, az új képviselő
eskütétele
Előadó és az eskü kivevője: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A kiküldött előterjesztés melléklete tartalmazza Dr. Baráth Károlynak a
képviselői tisztségről való lemondó nyilatkozatát, melyet minden
képviselőtársam megkapott. A 2000. évi XCVI. tv. 3.§-a értelmében e
nyilatkozatot fel kell olvasnom, ennek megfelelően ismertetem a nyilatkozatot:
„Alulírott Dr. Baráth Károly 2400 Dunaújváros, Dunasor 11. II. em. 2. szám
alatti lakos a mai napon lemondok a 2002. évi önkormányzati választásokon a
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Lakásüzemeltetők Érdekvédelmi Szövetségének kompenzációs listán nyert
mandátumomról. Kérem, hogy lemondásomat indoklás nélkül elfogadni
szíveskedjenek. Dunaújváros, 2002. november 5. Dr. Baráth Károly.”
A választási bizottság határozata rendelkezik az új képviselő személyéről, aki
a megbízólevelet is átvette, az új képviselőnek Dr. Kántor Károlynak esküt kell
tennie.
Kérem Képviselőtársaimat és a jelenlévőket, álljanak fel, továbbá Dr. Kántor
Károlyt, hogy az esküt utánam szóban tegye le:
„Én Dr. Kántor Károly esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven,
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden
igyekezetemmel Dunaújváros javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”
Dr. Kántor Károly az esküt letette.
Dr. Kálmán András polgármester:
Gratulálok képviselőtársamnak és aktív, konstruktív munkát kívánok a
számára, egyben kérem, kapcsolódjon be a közgyűlés munkájába.
2.) Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló – többszörösen módosított és kiegészített –
3/1991. (III.19.) KR számú rendelet módosítására és kiegészítésére
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Az előterjesztés egy rendelettervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz.
Először a rendelettervezet felett nyitom meg a vitát. Szóbeli kiegészítéssel
nem kívánok élni.
A rendelettervezet 5.§ (3) bekezdésében elírás történt. A javasolt szövegből a
„cigány” szó kimarad.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Kismoni László alpolgármester:
Javítani való lenne még az anyagban, mégpedig az 1. számú mellékletben az
összevont bizottságoknál szeretném, ha a bizottságok neve is tükrözné az
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összevonást, mert kimaradt. Tehát, az ifjúsági és sport bizottságnál
szeretném, ha ez pontosan lenne, a szociális és egészségügyi bizottságnál
szintén. Szeretném még kérni, hogy a 2. számú mellékletben a táblázatnál is
ugyanígy legyen kijavítva. Még egyet szeretnék kijavíttatni, a 129. oldal
legalsó bekezdésében azt írják, hogy „összehangolja, és segíti a csökkent
munkaképességűek”
nem
csökkent,
hanem
„megváltozott
munkaképességűek”, egy így helyes szakmailag.
Dr. Kálmán András polgármester:
Köszönöm szépen alpolgármester úr, elfogadom az észrevételeket, és ennek
megfelelően fogom a rendelettervezet szövegét előterjeszteni.
Dr. Sipos János képviselő:
Az SZMSZ módosításához a rendeleten kívül egy határozatot szeretnék
előterjeszteni, röviden indokolnám, mielőtt átadnám polgármester úrnak. Az
európai integrációs bizottság, illetve a vagyongazdálkodási bizottság
viszonylag gyorsan állt fel, és gyakorlatilag úgymond a működési területének,
és a pontos határainak meghatározására nem volt idő. Ezért az a módosító
indítványom, hogy természetesen az érintett bizottságok elnökeivel, a
gazdasági bizottság elnökével és a megválasztandó európai integrációs
alpolgármester bevonásával egy hónapon belül egy SZMSZ módosítást
előterjesztünk, ahol az összes többi bizottsággal harmonizálva, azokkal
összefüggésben
a
hatásköröket,
és
feladatköröket
pontosabban
meghatározzuk. Erre vonatkozik a határozati javaslat, hogy 30 napon belül az
SZMSZ módosításhoz szükséges anyagot az érintett bizottságok elnökei
készítsék elő, és terjesszék a közgyűlés elé.
Pochner László képviselő:
Nem hallottam, hogy Sipos úr említette volna, hogy a pénzügyi, gazdasági, EU
integrációs bizottság. Ennyit javasolnék a tervezeti javaslatba.
Barányi Albert képviselő:
Ha úgy érzi a team, hogy szükségesek az előzőleg két évig működő
integrációs munkacsoport munkatapasztalatai ehhez a kialakításhoz, akkor ezt
én döntéstől függetlenül megajánlom.
Dr. Kálmán András polgármester:
Először a rendelet tervezethez Sipos képviselő úr által benyújtott határozati
javaslatot teszem fel szavazásra, amely úgy szól, hogy "az európai integrációs
bizottság, valamint a vagyongazdálkodási bizottság feladat és hatáskörének
pontos és részletes, a többi bizottság feladat- és hatáskörével összhangba
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hozott SZMSZ módosítási javaslatát az integrációért felelős alpolgármester, a
gazdasági bizottság elnöke, a pénzügyi bizottság elnöke, az Európai
Integrációs bizottság elnöke, valamint a vagyongazdálkodási bizottság elnöke
30 napon belül a közgyűlés elé terjeszti. Felelős: az európai integrációs
alpolgármester, a gazdasági, az európai integrációs, a pénzügyi, a
vagyongazdálkodási és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke.
Határidő: 2002. december 13. "Aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Sipos János határozati
javaslatát " Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az európai
integrációs ügyekért felelős alpolgármestert, a gazdasági bizottság elnökét, a
pénzügyi bizottság elnökét, az európai integrációs bizottság elnökét és a
vagyongazdálkodási bizottság elnökét, hogy az európai integrációs bizottság,
valamint a vagyongazdálkodási bizottság feladat- és hatáskörének pontos és
részletes, a többi bizottság feladat- és hatáskörével összhangba hozott
SZMSZ módosítási javaslatát 30 napon belül terjessze a közgyűlés elé." mellette szavazott 22 fő (Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Dávid Béla,
Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes
Judit, Kismoni László, Kiss András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy
Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr.
Sipos János, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szekeres György, Tóth
Kálmán), távol volt 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 295/2002. (XI.13.) KH. számú
határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az európai integrációs
ügyekért felelős alpolgármestert, a gazdasági bizottság elnökét, a pénzügyi
bizottság elnökét, az európai integrációs bizottság elnökét és a
vagyongazdálkodási bizottság elnökét, hogy az európai integrációs bizottság,
valamint a vagyongazdálkodási bizottság feladat- és hatáskörének pontos és
részletes, a többi bizottság feladat- és hatáskörével összhangba hozott
SZMSZ módosítási javaslatát 30 napon belül terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
az európai integrációs ügyekért felelős alpolgármester,
a gazdasági bizottság elnöke
az európai integrációs bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városgazdálkodási iroda vezetője
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a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a pénzügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: 2002. december 13.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezt követően a Kismoni alpolgármester úr által ismertetett javításokkal együtt
a rendelet módosítás és kiegészítés szövegét elfogadja, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése - mellette szavazott 21 fő (Dr. Kálmán András, Barányi Albert,
Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa,
Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó,
Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos
János, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szekeres György, Tóth
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kiss András), távol volt 1 fő (Cserna Gábor) –
megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/1991. (III.19.) KR számú rendelet módosítására és kiegészítésére
vonatkozó 30/2002. (XI.14.) KR számú rendeletét.
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
30/2002. (XI.14.) 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 és kiegészítéséről
1.§
Az SZMSZ 9.§ (1) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„…Akadályoztatása esetén, a közgyűlés összehívására első helyen a főállású
alpolgármester, az ő akadályoztatása esetén második helyen a társadalmi
megbízatású alpolgármesterek közül a humán ügyekért felelős, harmadik
helyen az EU ügyekért felelős alpolgármester jogosult.”
2.§
Az SZMSZ 10.§ (3) bekezdés első mondatában szereplő „cigány kisebbségi
önkormányzat elnökét” rendeletrész helyébe a „helyi kisebbségi
önkormányzatok elnökeit” rendeletrész lép.
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3.§
Az SZMSZ 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlési ülés elnöke a polgármester. Akadályoztatása estén az elnöki
feladatokat első helyen a főállású alpolgármester, második helyen a
humán ügyekért felelős társadalmi megbízatású alpolgármester, harmadik
helyen az EU ügyekért felelős társadalmi megbízatású alpolgármester látja
el.”
4.§
Az SZMSZ 22.§ (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(13) A közgyűlés az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
- egészségügyi és szociális bizottság,
- EU integrációs bizottság,
- gazdasági bizottság,
- ifjúsági és sport bizottság,
- közbiztonsági bizottság,
- kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság,
- lakásügyi bizottság,
- oktatási bizottság,
- pénzügyi bizottság,
- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- vagyongazdálkodási bizottság,
- városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság.
Az egyes bizottságok elnökeinek és tagjainak számát, illetve névjegyzékét az
SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.”
5.§
(1)

Az SZMSZ 24.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a polgármester javaslata alapján, a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére, egyes önkormányzati feladatok
ellátására a képviselők közül egy főállású és két társadalmi megbízatású
alpolgármestert választ titkos szavazással. A társadalmi megbízatású
alpolgármesterek megkülönböztetésére a közgyűlés a humán ügyekért, illetve
az EU ügyekért felelős alpolgármester megjelölést alkalmazza.”
(2)

Az SZMSZ 24.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(2) A polgármester helyettesítését első helyen a főállású alpolgármester,
második helyen a humán ügyekért felelős társadalmi megbízatású
alpolgármester, harmadik helyen az EU ügyekért felelős társadalmi
megbízatású alpolgármester látja el.”
(3)

Az SZMSZ 24.§ (5) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„…A humán ügyekért felelős társadalmi megbízatású
kapcsolatot tart a helyi kisebbségi önkormányzatokkal.”

alpolgármester

(4) Az SZMSZ 24.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(7) A főállású alpolgármester illetményét, illetve a társadalmi megbízatású
alpolgármesterek tiszteletdíját a közgyűlés – a polgármester javaslata
alapján – külön határozatban állapítja meg.”
6.§
(1)

-

Az SZMSZ 2. számú mellékletében szereplő bizottsági taglétszámok az
alábbiak szerint módosulnak:
egészségügyi és szociális bizottság 9 fő, ebből 5 fő képviselő, 4 fő külső
szakértő,
EU integrációs bizottság 5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő külső szakértők,
gazdasági bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő,
ifjúsági és sport bizottság 9 fő, ebből 5 fő képviselő 4 fő külső szakértő
közbiztonsági bizottság 5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő külső szakértő,
kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő
külső szakértő,
lakásügyi bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő,
oktatási bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő,
pénzügyi bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő,
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső
szakértő,
vagyongazdálkodási bizottság 5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő külső
szakértő,
városüzemeltetési bizottság 7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő,
közbeszerzési bíráló bizottság 5 fő, mind képviselő.

(2) Az SZMSZ 3. és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú

melléklete lép.
7.§
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E rendelet a kihirdetés napján, 2002. november 14-én lép hatályba, egyúttal
az SZMSZ-t módosító 1/1995. (I.11.) KR számú rendelet 2.§ - 3.§-a, 4/1995.
(II.8.) KR számú rendelet 20.§-a, 16/1995. (VI.28.) KR számú rendelet 9.§-a,
40/1997. (IX.10.) KR számú rendelet 1.§ (2) bekezdése, 13.§-a, 15.§ (3)-(5)
bekezdése, (7)-(19) bekezdése, 8/1998. (II.11.) KR számú rendelet 1.§ (1)-(3)
bekezdése, 1/1999. (I.13.) KR számú rendelet 4.§-a, 10.§ (1) bekezdése,
13.§-a, 16.§ (2) és (4) bekezdése, 17.§ (1)-(4) bekezdése, 37/1999. (XI.17.)
KR számú rendelet 2.§-a, 10.§ (1) bekezdése, 13.§-a, 46/1997. (XI.15.) KR
számú rendelet 1.§ (2) bekezdése, 24/2000. (VII.7.) KR számú rendelet 2.§-a
és a 23/2001. (IV.20.) KR számú rendelet 2.§-ában szereplő „cigány
kisebbségi önkormányzat elnökét” rendeletrész hatályát veszti.
Dr. Kálmán András s. k.
polgármester

Dr. Tóth István s. k.
jegyző
1. számú melléklet

DUNAÚJVÁROS KÖZGYŰLÉSE BIZOTTSÁGAI
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- figyelemmel kíséri az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint gyógyító-,
megelőző
tevékenységet
ellátó
orvosi
szolgálatok
működését,
az
önkormányzatokhoz tartozó egészségügyi intézmények tevékenységét, előkészíti
és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, korszerűsítő közgyűlési
hatáskörbe tartozó döntéseket;
- a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve, javaslatot dolgoz ki az önkormányzat
által fenntartott egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére,
átszervezésére, megszüntetésére.
A kidolgozott javaslatokat a gazdasági bizottság véleményének kikérése mellett, a
közgyűlés elé terjeszti;
- elkészíti az egészségügyet érintő helyi rendelettervezeteket, mint szakmai bizottság
döntés-előkészítő munkát végez és azokat az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti;
Figyelemmel kíséri:
- a város és kistérségeinek egészségügyi kapcsolatát, annak együttműködését,
- valamint az önkormányzatok területén létrejövő és működő egészségügyi
szolgálatok, intézmények működését;

12

- figyelemmel kíséri a város szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és
közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket;
- javaslatokat dolgoz ki konkrét szociális intézkedések megtételére;
- a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve, javaslatot dolgoz ki az önkormányzat
által
fenntartott
szociális
intézmények
fejlesztésére,
korszerűsítésére,
átszervezésére, megszüntetésére.
A kidolgozott javaslatokat a gazdasági bizottság véleményének kikérése mellett a
közgyűlés elé terjeszti;
- elkészíti a szociális ellátást érintő helyi rendelettervezeteket és azokat az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti;
- elkészíti a gyermek- és ifjúságvédelmet érintő helyi rendelettervezeteket és azokat
az ifjúsági és sportbizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal
közösen a közgyűlés elé terjeszti.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával részt vesz az egészségügyi ágazatot és a
szociális ellátást érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi,
költségvetési javaslatok, koncepciók kidolgozásában;
- közreműködik a szociális térítési és az egészségügyi szolgáltatási díjak
megállapításában, illetve véleményezi az ezekkel kapcsolatos javaslatokat;
- beszámoltatja a polgármesteri hivatal egészségügyi és szociális területéhez
kapcsolódó városfejlesztési feladataiban közreműködő, illetve eljáró szervezeti
egységeit.
c.) Véleményezési, egyetértési jogok gyakorlása körében:
- közreműködik az egészségügyi és szociális intézmények vezetői beosztására kiírt
közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban;
- a közgyűlés által meghatározott költségvetési keretösszegen belül javaslatot tesz
egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó alapítványok közgyűlési
támogatására, közreműködik az egészségügyi és szociális szakmai feladatokra,
egészségügyi és szociális feladatokat ellátó társadalmi szervezetek támogatására
kiírt pályázatok előkészítésében, a benyújtott pályázatok véleményezésében és
egyetértési jogot gyakorol az ennek alapján hozott polgármesteri döntésekkel
kapcsolatban;
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- véleményezi a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a felnőtt és ifjúsági fogorvosi, a
védőnői, a munkaegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos javaslatokat, döntési
tervezeteket.
d.) Koordinációs feladatok körében:
- koordinálja az önkormányzat és a Tisztiorvosi és Népegészségügyi Szolgálat
tevékenységének egészségüggyel kapcsolatos közös feladatait,
- szervezi és áttekinti évenként a közgyűlés által létrehozott, az egészségügy és a
szociális ellátás területén működő közalapítványok tevékenységét. Az alapítványok
beszámolója tartalmazza a szolgáltatások és szükségletek összhangját;
- felügyeli az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális
családvédelmet ellátó intézményeket, koordinálja tevékenységüket;

és

- együttműködést alakít ki az egyházakkal és a karitatív szervezetekkel a szociális
gondoskodás összehangolása érdekében;
- összehangolja és segíti a megváltozott munkaképességűek és egészségügyi
rehabilitáltak munkába állási lehetőségeinek kialakítását.
2.) EU INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG
a.)

A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:

- közreműködik az EU jogharmonizációjával kapcsolatos közgyűlési rendeletek
előkészítésében;
- kezdeményezi az EU pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon való részvételt.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával részt vesz a város idegenforgalmát,
nemzetközi kapcsolatait érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, költségvetési
javaslatok kidolgozásában;
- javaslatot dolgoz ki az EU integrációs szakfeladatokra és költségekre.
c.) Véleményezési, koordinációs feladatok körében:
- véleményezi Dunaújváros gazdasági, kulturális, idegenforgalmi értékeinek
nemzetközi és hazai propagálására vonatkozó programokat, kiadványokat;
- folyamatosan elemzi a meglévő nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokat,
javaslatokat tesz újabb kapcsolatfelvételekre;
- koordinálja és segíti a város és az intézmények nemzetközi kapcsolattartási,
kapcsolatfelvételi tevékenységét;
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- elemzi a protokolláris és hivatalos utazásokat, azokra javaslatot tesz, értékeli mind
a külországokba, mind Dunaújvárosba irányuló ilyen irányú látogatásokat;
- véleményezi az önkormányzatnál folyó külkapcsolati tevékenységet, ezzel
összefüggésben véleményt nyilvánít, és javaslatokat fogalmaz meg.
3.) GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- előkészíti a közgyűlés gazdasági döntéseit, vállalkozásait. Javaslatot dolgoz ki közösen a pénzügyi bizottsággal - az önkormányzat vagyongazdálkodásának
korszerűsítésére, javítására;
- javaslatot dolgoz ki a kommunális és infrastrukturális fejlesztésekre;
- kezdeményezi, irányítja és koordinálja a város fejlesztési programjainak,
koncepcióinak kidolgozását;
- figyelemmel kíséri a lakosság kereskedelmi, ipari, idegenforgalmi szolgáltatásainak
alakulását. Előkészíti e tevékenységekkel kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe
tartozó döntéseket;
- a pénzügyi bizottsággal közösen és a feladatot koordinálva javaslatot dolgoz ki
rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott javaslatokat közös
előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti;
- figyelemmel kíséri a közgyűlés által létrehozott közhasznú társaság(ok)
tevékenységét és előkészíti e társaságok létrehozásának, működési feltételeinek
biztosításával kapcsolatos közgyűlési döntéseket;
- javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok (lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek) és egyéb vagyontárgyak elidegenítésére,
hasznosítására.
A lakások, lakóépületek elidegenítésére vonatkozó javaslat megtétele előtt a
lakásügyi bizottság véleményét ki kell kérni.
- a lakásügyi bizottsággal közösen a feladatot koordinálva kidolgozza a város
lakásgazdálkodási és lakásépítési programját, a lakáshoz jutás, a lakásépítés és
vásárlás helyi támogatásának rendszerét;
- előkészíti és koordinálja - az illetékes bizottságok bevonásával - a hatósági árak, a
városüzemeltetéssel összefüggő díjak és a szociális ellátással kapcsolatos térítési
díjak megállapítását célzó közgyűlési döntéseket;
- elkészíti a város gazdálkodását érintő helyi rendelettervezeteket és azokat az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti;
- javaslatot dolgoz ki munkahelyteremtő beruházások támogatására, ösztönzésére.
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b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- közreműködik és koordinálja a városfejlesztéssel és a költségvetés elkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátásában;
- a pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett koordinálja a városfejlesztés
és a költségvetés végrehajtásáról, a vagyonmérleg alakulásáról szóló
rendelettervezet elkészítését;
- véleményezi és javaslatot tesz az éves pénzmaradvány felhasználására és
felosztására, illetve az előirányzatok átcsoportosítására;
- javaslatot dolgoz ki - az érintett bizottságokkal közösen - önkormányzati vállalat,
intézmény alapítására, átalakítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére;
- figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek betartását, a
főépítész véleményének kikérése mellett, javaslatot tesz azok módosítására,
kiegészítésére, új építési szabályzatok és szabályozási tervek elkészítésére.
Közreműködik az építési szabályzatokkal és szabályozási tervekkel kapcsolatos
közgyűlési előterjesztések területgazdálkodási szempontú véleményezésében.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményezi a közgyűlés többi bizottságának gazdasági kihatású előterjesztéseit,
javaslatait;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban.
d.) Koordinációs feladatok körében:
elkészíti, szervezi és koordinálja a közgyűlés más bizottságaival tartandó együttes
üléseket.
4.) IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
-

figyelemmel kíséri a város ifjúsága kulturális, oktatási, egészségügyi,
egészségvédelmi, szociális, sportolási, lakásügyi, közéleti aktivitási, szórakozási
helyzetét, a pályakezdők munkába állásának lehetőségeit, a hátrányos helyzetű
fiatalok életkörülményeit és az érintett bizottságokkal együttműködve előkészíti a
közgyűlés hatáskörébe tartozó vonatkozó döntéseket;

- ifjúsági célú közalapítványok létrehozását kezdeményezi, figyelemmel kíséri a
működő alapítványok tevékenységét és a kapcsolódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket előkészíti;

16

-

előkészíti Dunaújváros ifjúsági koncepcióját, illetve a gyermekvédelmi
rendelettervezetet és azokat az érintett bizottságokkal közösen a közgyűlés elé
terjeszti;

- figyelemmel kíséri az ifjúság kábítószerrel kapcsolatos helyzetét, előkészíti és a
közgyűlés elé terjeszti az e felmérésből adódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket;
- sportcélú közalapítványok létrehozását kezdeményezi, figyelemmel kíséri a működő
alapítványok tevékenységét és a kapcsolódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket előkészíti;
- elkészíti a sportot érintő helyi rendelettervezeteket és azokat az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával részt vesz az ifjúságpolitikát és a sportot
érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok
kidolgozásában;
- a szükségleteket és lehetőségeket figyelembe véve javaslatot dolgoz ki a város
ifjúsággal foglalkozó civil szervezetei támogatására, tanácsadás, működést
könnyítő irodai szolgáltatás, és esetlegesen anyagi támogatás keretein belül;
- a szükségleteket és lehetőségeket figyelembe véve rendezvényeket szervez a
város ifjúsága részére az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek véleményeinek
figyelembevételével,
- felügyeli és ellenőrzi az ifjúsági és sportcélokra adott felajánlások felhasználását;
- javaslatot dolgoz ki a város versenysportjának és tömegsportjának támogatására.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményezi a közgyűlés többi bizottságának az ifjúságra és a sportra kihatással
bíró előterjesztéseit, javaslatait;
- véleményezi az ifjúsági és sportcélú létesítmények használatával, hasznosításával,
átvételével kapcsolatos javaslatokat;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban;
- véleményezi a gyermek- és ifjúságvédelemmel, valamint a sporttal kapcsolatos
helyi rendelettervezeteket és azokat a szociális bizottsággal, valamint az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti.
d.) Koordinációs feladatok körében:
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- koordinálja a város diákönkormányzatainak és ifjúsági szervezeteinek munkáját;
- a régió ifjúsági szerveződései részére koordinatív segítséget nyújt az EU-pályázati
rendszerei adta lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében;
- szervezi testvérvárosaink ifjúsági és sportkapcsolatait;
- koordinálja és szervezi a város diák- és tömegsportját.
5.) KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- előkészíti a város közbiztonságával, tűzvédelmi és polgári védelmi feladataival
kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket;
- kezdeményezi a közbiztonság javítását szolgáló közgyűlési hatáskörbe tartozó
intézkedéseket és közreműködik a hozott intézkedések végrehajtásának
ellenőrzésében;
- figyelemmel kíséri a "Közbiztonságért Alapítvány" működését és a működést segítő
közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket - a gazdasági bizottság véleményének
kikérése mellett - előkészíti.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával, részt vesz a közbiztonságot szolgáló éves
és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában;
- javaslatot dolgoz ki a város közbiztonságát segítő társadalmi szervezetek
(polgárőrség, nemzetőrség stb.) támogatására.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményezi a városi rendőrkapitány, a városi önkormányzati tűzoltóság
parancsnokának kinevezésére vonatkozó javaslatot;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörbe hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban;
- véleményezi a városi közigazgatási területén lévő büntetés-végrehajtási intézet és
gazdálkodó szervezet alapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztést.
d.) Koordinációs feladatok körében:
- koordinálja a városi rendőrkapitányság, a városi tűzoltóság, a polgári védelem és az
önkormányzat közös feladatait;
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- közreműködik a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi
rendőrkapitányság,
valamint
az
önkormányzat
együttműködésének
koordinálásában.
6.) KULTURÁLIS, KISEBBSÉGI ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- figyelemmel kíséri a városban folyó művelődési, kulturális tevékenységet, előkészíti
és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, korszerűsítő közgyűlési
hatáskörbe tartozó döntéseket;
- a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján, javaslatot dolgoz ki a művelődési
intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére, megszüntetésére, strukturális
átalakítására. A kidolgozott javaslatokat, a gazdasági bizottság véleményének
kikérése mellett, a közgyűlés elé terjeszti;
- kulturális, közművelődési célú közalapítványok létrehozását kezdeményezi,
figyelemmel kíséri a működő alapítványok tevékenységét és a kapcsolódó
közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket előkészíti;
- javaslatot tesz közterületek, kulturális és oktatási intézmények elnevezésére, a
köztéri
műalkotások
elhelyezésére,
áthelyezésére,
restaurálására,
megszüntetésére;
- kezdeményezi és előkészíti a kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és az
egyházakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket;
-

elkészíti a kultúrát, közművelődést, a kisebbségeket érintő helyi
rendelettervezeteket és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen a
közgyűlés elé terjeszti.

b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával részt vesz a kultúrát, közművelődést, a
kisebbségeket és az egyházakat érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi,
költségvetési javaslatok kidolgozásában;
- javaslatot dolgoz ki a kultúrában, közművelődésben tevékenykedő együttesek,
csoportok, a kisebbségi csoportok és szervezetek, valamint az egyházak
támogatására.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- közreműködik a különböző helyi építési szabályzatokkal és szabályozási tervekkel
kapcsolatos közgyűlési előterjesztések esztétikai szempontú véleményezésében;
- közreműködik a városesztétikai tárgyú előterjesztések véleményezésében;
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- kezdeményezi képzőművészeti, kulturális pályázatok kiírását, részt vesz a
pályázatok elbírálásában;
- véleményt nyilvánít képzőművészeti alkotások szakmai elbírálásának folyamatában;
- javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a helyi hagyományok ápolására, illetve
ápolásáról;
- véleményt nyilvánít a város arculatát alakító rendezvényekkel, dekorációk terveivel
és kiadványok megjelentetésével kapcsolatban;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban;
- közreműködik a művelődési, kulturális intézmények vezetői beosztására kiírt
közgyűlési pályázatok döntés-előkészítésében;
- véleményezi a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos
közgyűlési döntések tervezetét;
- közreműködik a település épített környezetének emberhez méltó és esztétikus
kialakításában;
d.) Koordinációs feladatok körében:
- szervezi a testvérvárosaink kulturális kapcsolatait;
- támogatja és koordinálja a közművelődés területén szervezett szimpóziumokat;
- elősegíti és támogatja művészeti együttesek, csoportok kapcsolatait;
- kapcsolatot tart a városban működő kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és
egyházakkal.
7.) LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
elkészíti a lakások bérletével kapcsolatos helyi rendelettervezeteket és az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
-

a gazdasági bizottsággal közösen kidolgozza a város lakásépítési és
lakásgazdálkodási programját, a lakáshoz jutás, a lakásépítés és -vásárlás helyi
támogatásának rendszerét;

- a gazdasági bizottsággal együttműködve véleményezi a lakbérek megállapításával
kapcsolatos javaslatokat;

20

- a gazdasági bizottság koordinálásával közreműködik a lakásgazdálkodást és
lakásépítést érintő költségvetési tervezésben.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzati bérlakások bérbeadására a
bérbevételi ajánlattevő szociális helyzete és a környezettanulmány tapasztalatai
alapján;
- véleményezi a beérkezett kérelmek és a lefolytatott környezettanulmányok alapján
a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásának rendjét és a rendezési elvek
figyelembevételével javaslatot tesz a juttatás odaítélésére a költségvetésben
biztosított keretösszeg erejéig;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörbe hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban;
- véleményezi a bérbevételi ajánlatokra beérkezett méltányossági kérelmeket és a
felhasznált helyi támogatásnak Dunaújváros közigazgatási területén kívüli lakásra
történő átvitelével kapcsolatos kérelmeket;
- állást foglal a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítését célzó
intézkedésekről;
8) OKTATÁSI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett oktatási, nevelési
intézmények tevékenységét, előkészíti és közgyűlés elé terjeszti e feladatok
ellátását segítő, korszerűsítő, közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket;
- a szükségletek és lehetőségek felmérése alapján javaslatot dolgoz ki oktatási és
nevelési
intézmények
alapítására,
fejlesztésére,
korszerűsítésére,
megszüntetésére, strukturális átalakítására. A kidolgozott javaslatokat a gazdasági,
valamint a pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a közgyűlés elé
terjeszti;
- elkészíti az oktatást, nevelést érintő helyi rendelettervezeteket és az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával részt vesz az oktatási ágazatot érintő éves
és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában;
- közreműködik a tandíjak, térítési díjak megállapításában, illetve véleményezi az
ezekkel kapcsolatos javaslatokat.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
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- ellenőrzi és véleményezi az oktatási, nevelési intézmények gazdálkodását,
működését, munkáját;
- közreműködik az oktatási, nevelési intézmények vezetői beosztására kiírt
közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban.
d.) Koordinációs feladatok körében:
- ellenőrzi és szervezi
végrehajtását;

az

oktatásüggyel

kapcsolatos

közgyűlési

döntések

- összehangolja a városban folyó oktatási, nevelési tevékenységet.
9.) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- a gazdasági bizottsággal közösen és koordinálása mellett, javaslatot dolgoz ki
rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott javaslatot közös
előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti;
- a gazdasági és a vagyongazdálkodási bizottsággal közösen és koordinálása
mellett, figyelemmel kíséri, ellenőrzi az önkormányzat vagyongazdálkodását és
javaslatot dolgoz ki annak racionális megvalósítása, fejlesztése érdekében.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
-

véleményezi a közgyűlés éves
közreműködik annak elkészítésében;

költségvetési

rendelettervezetét,

illetve

- ellenőrzi a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés pénzügyi végrehajtását a
polgármesteri hivatal irodáitól kapott jelentések alapján. Szükség esetén a
közgyűlés felé javaslattal él;
- előzetesen felülvizsgálja és véleményezi a városfejlesztési és költségvetési terv
végrehajtásáról szóló beszámolót;
- az önkormányzat intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az előidéző okokat;
- koordinálja a közgyűlés által alapított és fenntartott vállalatok, intézmények
pénzügyi, gazdasági ellenőrzését.
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Esetenként cél-, téma- vagy utóellenőrzésre tesz javaslatot, illetve azokban részt
vehet;
- esetenként cél-, téma- vagy utóellenőrzésekre tesz javaslatot és értékeli azok
megállapításait;
- véleményezi az éves belső ellenőrzési tervet és ellenőrzi az abban foglaltak
végrehajtását. Megállapításait a közgyűléssel haladéktalanul közli;
- állást foglal a beérkezett pénzügyi forrást növelő javaslatokról és azt a gazdasági
bizottsággal együttesen a közgyűlés elé terjeszti;
- állást foglal a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi átcsoportosítási javaslatokról;
- közreműködik a pótköltségvetési javaslat összeállításában, figyelembe véve a
forrásnövelésre tett javaslatokat is;
- közreműködik a helyi adókról szóló rendelettervezetek elkészítésében.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményezi - közösen a gazdasági bizottsággal - a közgyűlési bizottságok
költségvetést érintő előterjesztéseit, javaslatait;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban.
10.) ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- kidolgozza a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban:
SZMSZ) tervezetét, figyelemmel kíséri az SZMSZ gyakorlati megvalósulását.
Javaslatot tesz az SZMSZ módosítására, kiegészítésére, vagy új szabályzat
alkotására. Ügyrendi kérdésekben állást foglal;
- a közgyűlés bizottságai által elkészített rendelettervezeteket jogszabályszerkesztési és törvényességi szempontból felülvizsgálja és közös előterjesztésben
a közgyűlés elé terjeszti;
- vizsgálja - az érdekelt bizottságokkal együttesen - a hatályos rendeletek
végrehajtását. Szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását, kiegészítését,
hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását;
- vizsgálja a közgyűlési képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, valamint ellátja a
polgármester,
az
alpolgármesterek
és
a
közgyűlési
képviselők
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
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jogszabály-szerkesztési és törvényességi szempontból véleményezi és felülvizsgálja
az
éves
költségvetési,
illetve
a
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
rendelettervezeteket.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben;
- véleményezi a polgármesteri hivatal belső szervezeti egysége kialakítására tett
polgármesteri javaslatot;
- figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek,
javaslatainak intézését;
- az érdekelt bizottságok kérésére, állást foglal jogi természetű ügyekben.
- véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések tervezeteit;
- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban.
d.) Koordinációs feladatok körében:
összehangolja a közgyűlés rendeletalkotásával kapcsolatos feladatokat, szervezi
e feladatok ellátásával összefüggő együttes bizottsági üléseket.
e.) Ellenőrzési feladata körében:
- a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés közgyűlés
előtti véleményezi.
11.) VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsági körében:
- a pénzügyi és a gazdasági bizottsággal közösen figyelemmel kíséri, ellenőrzi az
önkormányzat vagyongazdálkodását és javaslatot dolgoz ki annak racionális
megvalósítása, fejlesztése érdekében;
- javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok (lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek) és egyéb vagyontárgyak elidegenítésére,
hasznosítására;
- közreműködik a város vagyonát, vagyongazdálkodását érintő rendelettervezetek
elkészítésében és közgyűlés elé terjesztésében.
b.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményezi a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. gazdálkodásával kapcsolatos
közgyűlési előterjesztéseket;
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- véleményt nyilvánít a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt-vel kapcsolatos, tulajdonosi
jogok gyakorlásával összefüggő kérdésekben;
- véleményt nyilvánít a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. igazgatósága és felügyelő
bizottsága elé kerülő, az önkormányzati vagyont érintő kérdésekben.
12.) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
a.) A közgyűlési előterjesztések benyújtásának jogosultsága körében:
- elkészíti a városüzemeltetést és a környezetvédelmet érintő közgyűlési
rendelettervezeteket és azokat az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal közösen
a közgyűlés elé terjeszti;
- javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetési feladatok gazdaságosabb ellátására, a
légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését szolgáló intézkedésekre;
- javaslatot dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, erdők
gyarapítására, ápolására, rekonstrukciójára.
b.) Városfejlesztéssel, költségvetéssel kapcsolatos feladatok körében:
- a gazdasági bizottság koordinálásával részt vesz a városüzemeltetést, a
környezetvédelmet érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési
javaslatok kidolgozásában;
- véleményezi - a gazdasági bizottsággal közösen - a hatósági árakkal kapcsolatos
közgyűlési döntéseket;
- a gazdasági bizottsággal közösen javaslatot tesz a város üzemeltetését szolgáló
szolgáltatások díjainak (pl.: piaci szolgáltatási díjak, temetési szolgáltatáshoz
kapcsolódó díjak, nem lakás céljára szolgáló bérleti díjak stb.) megállapítására,
módosítására, illetve önkormányzati megbízott által üzemeltetett szolgáltatások
esetében a szolgáltató által javasolt díjak megállapításával kapcsolatban véleményt
nyilvánít.
c.) Véleményezési, egyetértési jog gyakorlása körében:
- véleményt nyilvánít a városüzemeltetéssel kapcsolatos - nem hatósági jellegű feladatokról;
- véleményezi a közterületek és az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági
ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kérelmeket;
- véleményezi a települési környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket;
- környezetvédelmi szempontból véleményezi a helyi építési szabályzatokat és
szabályozási terveket;
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- egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó, átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokkal kapcsolatban;
-

közreműködik az önkormányzati vállalat vezetői beosztására kiírt közgyűlési
pályázat elbírálásának döntés-előkészítésében.

1. számú melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATALNAK A BIZOTTSÁGOK
ÜGYVITELI FELADATAIT ELLÁTÓ SZERVEI
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁG

--------------------> EGÉSZSÉGÜGYI IRODA

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

--------------------->
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI
BIZOTTSÁG

--------------------->

IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

---------------------> IFJÚSÁGI ÉS SPORT IRODA

KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

--------------------->
SZERVEZÉSI ÉS JOGI IRODA

ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI
BIZOTTSÁG

--------------------->

KULTURÁLIS, KISEBBSÉGI ÉS
VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG

---------------------> KULTURÁLIS IRODA

LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

---------------------> KÖZIGAZGATÁSI IRODA

OKTATÁSI BIZOTTSÁG

---------------------> OKTATÁSI IRODA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

---------------------> PÉNZÜGYI IRODA

EU INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG

---------------------> SZEMÉLYÜGYI ÉS GONDNOKSÁGI
IRODA

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

---------------------> VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

Dr. Kálmán András polgármester:
Most megnyitom a vitát a határozati javaslat felett.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e? Amennyiben nincs, a
határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 21 fő
(Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor,
Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács
Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi
György, Szekeres György, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Kiss András), távol
volt 1 fő (Cserna Gábor) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 296/2002. (XI.13.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. november 22-ei
hatállyal hatályon kívül helyezi a 280/2000. (XI.2.) KH számú határozatát.
2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
az 1.) pontban foglalt határozat hatályon kívül helyezésével kapcsolatos és
szükséges 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 végrehajtásának ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő:2002. november 22.
3.) Javaslat a szavazatszámláló bizottság megválasztására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Az előterjesztés tartalmazza a bizottság megválasztásának indokait, továbbá
azt is, hogy a jelöltek szóban nyilatkoztak arról, hogy vállalják a jelölést.
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki
elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 22 fő
(Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor,
Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss
András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner
László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki
Andrea, Somogyi György, Szekeres György, Tóth Kálmán), távol volt 1 fő
(Cserna Gábor) – a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 297/2002. (XI.13.) KH. számú
határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a társadalmi megbízatású
alpolgármester titkos választásának lebonyolítására a szavazatszámláló
bizottság elnökének Dr. Skaliczki Andreát, tagjainak Kerekes Juditot és
Somogyi Györgyöt megválasztotta.
4.) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Mint az előterjesztés is tartalmazza, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 34.§ (1) bekezdése alapján az alpolgármester személyére a
polgármester tehet javaslatot, és a jelölt megválasztásáról titkos szavazással
kell döntenünk.
Dr. Sipos János írásban nyilatkozott arról, hogy a jelölést elfogadja (a
nyilatkozatát képviselőtársaim is megkapták).
Egyéb szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.
Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, felkérem a
szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás módját,
majd ezt követően a bizottság tagjainak közreműködésével ossza ki a
szavazólapot. A szavazás és a szavazatok megszámlálásának idejére
szünetet rendelek el.
Dr. Skaliczki Andrea képviselő:
Szavazni csak az általam átnyújtott szavazólapon lehet. Érvénytelen a
szavazat, ha nem ezen a lapon történik a szavazás, vagy ceruzával van
kitöltve, illetve nem az arra megjelölt helyen. A választás akkor eredményes,
ha a társadalmi megbízatású alpolgármester jelölt megkapja a megválasztott
közgyűlési képviselők több mint felének támogató szavazatát, azaz a
huszonhétből, tizennégyet. Szavazni az aulában lehet, a szavazófülkékben.
Dr. Kálmán András polgármester:
Szünetet rendelek el.
Szünet.
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Szünet után:
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás
eredményét.
Dr. Skaliczki Andrea képviselő:
A képviselők száma 27, az urnában lévő szavazatok száma 22 volt. Érvényes
szavazatok száma 18, érvénytelen szavazatok száma 4. Az érvényes
szavazatok száma alapján 18 szavazattal eredményes volt a választás. A jelölt
megkapta a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásához
szükséges minősített többséget.
Dr. Kálmán András polgármester:
A szavazás érvényes és eredményes volt, ezért a közgyűlés a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 298/2002. (XI.13.) KH.
számú határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. november 14-ei hatállyal,
határozott időre, a közgyűlés megbízatásának időtartamára Dr. Sipos Jánost
társadalmi megbízatású alpolgármesternek titkos szavazással megválasztotta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Dr. Sipos János megválasztott alpolgármester úrnak e minőségében esküt kell
tennie.
Kérem Önöket álljanak fel, továbbá Dr. Sipos Jánost, hogy az eskü szövegét
utánam mondva, tegye le az esküt.
„Én, Dr. Sipos János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven,
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden
igyekezetemmel Dunaújváros javát szolgálom.”
Dr. Sipos János az esküt letette.
5.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város társadalmi megbízatású
alpolgármestere tiszteletdíjának megállapítására
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Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztésben elírás történt, nem a 2002-nél több lakosú településekre,
hanem a 2000-nél több lakosú településre vonatkozik a helyes szöveg.
Dr. Sipos János személyesen érintett a javaslat elbírálásában, ezért
összeférhetetlenségéről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.
Amennyiben a közgyűlés a nevezett alpolgármestert a döntésből kizárja, úgy ő
a szavazáson nem vehet részt, de a szavazás eredményének megállapítása
során jelenlévőnek kell őt tekinteni.
Az előzőek alapján elrendelem a szavazást, tehát aki a kizárással egyetért,
kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város társadalmi
megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának megállapítására” című napirend
előterjesztésének tárgyalása során Dr. Sipos János alpolgármestert –
személyes érintettség miatt - mellette szavazott 22 fő (Dr. Kálmán András,
Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Hosszú János, Dr. Kántor Károly,
Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Dr. Kovács
Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi
György, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Jakab Sándor)
– kizárta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e? Mivel nincs, a
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, 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, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor,
Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi
Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki
Andrea, Szekeres György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Dr. Kántor
Károly, Somogyi György), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Kiss András,
Pochner László), nem szavazott 1 fő (Dr. Sipos János) – a következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 299/2002. (XI.13.) KH. számú
határozata

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Sipos János társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2002. november 14-ei hatállyal
188.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban foglaltaknak megfelelően a 2002. évi költségvetés módosításánál
a szükséges pénzösszeget vegye figyelembe. A közgyűlés hozzájárul
ahhoz, hogy az 1.) pontban megállapított alpolgármesteri tiszteletdíjat a
2002. évi költségvetés módosításának elfogadása előtt a polgármester
folyósítsa.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való
közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a pénzügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: 2002. november 25.
6.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. évi
munkatervének módosítására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Szekeres György alpolgármester:
Az előterjesztés 6. oldalán a határidőknél szeretném, ha képviselőtársaim a
11. havi jelzést átjavítanák 12. havira, mert itt elírás történt, és kérem, hogy így
is kezeljék az előterjesztést. Ugyanakkor a határozati javaslat 2.) pontját
javaslom, hogy emeljük ki a határozati javaslatból. Indoklásom a következő:
nincs olyan törvény, nincs olyan jogszabály, amely konszolidált éves
beszámolóra késztetné a DVG Rt-t. Tekintettel arra, hogy ez többletmunkát,
és többletpénzt jelent csak ebben az esetben, ezért azt javaslom, hogy a
határozati javaslat 2.) pontját teljes egészében töröljük.
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Kecskés Rózsa képviselő:
A 4.) pont törlését kérném, a Javaslat a Dunaferr regionális egészségpénztár
tájékoztató anyagának tudomásulvételére címmel, mert az ütemezése már
most nem jó ennek az előterjesztésnek, és munkaterven kívül szeretnénk
majd az új bizottság megalakulásától kezdődően valamelyik napirendbe
besorolni. Így ezt találtam célszerűnek most, hogy töröljük, és majd egy
meghatározott időben kerüljön vissza.
Dr. Kálmán András polgármester:
Először a módosító indítványokat teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal,
hogy a határozati javaslat 2. pontja kerüljön törlésre, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Szekeres György javaslatát,
mely szerint a határozati javaslat 2. pontja kerüljön törlésre - mellette
szavazott 23 fő (Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid
Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa,
Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla,
Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szekeres György,
Tóth Kálmán) - elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Aki elfogadja, hogy a határozati javaslat 4. pontja kerüljön törlésre, 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 4. pontja kerüljön törlésre - mellette
szavazott 23 fő (Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid
Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa,
Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla,
Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szekeres György,
Tóth Kálmán) - elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezek figyelembevételével a határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki
elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 21 fő
(Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor,
Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss
András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner
László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki
Andrea, Szekeres György, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor,
Somogyi György) - a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 300/2002. (XI.13.) KH.
számú határozata
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 276/2002. (X.9.) KH számú
határozatát hatályon kívül helyezi.

2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az október 24-épre ütemezett
ülésének 3.) napirendi pontja tárgyalását 2002. november 21-ei ülésének
időpontjára módosítja

„Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Felügyelő Tanácsa Tájékoztató
anyagának tudomásul vétele
Előadó: a kórház felügyelő tanácsának elnöke
A napirend előkészítésében résztvevők:
a kórház felügyelő tanácsának elnöke
- az egészségügyi bizottság elnöke
-

A napirend előkészítésében közreműködők:
- az egészségügyi iroda vezetője
A napirend előkészítését koordinálja:
A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése: 2002.11.11.
- az előterjesztés törvényességi vizsgálata: 2002.11.11.
- az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottságokkal: 2002.11.12.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 2002.11.13.
- a napirend postázásra való előkészítése: 2002.11.15.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
- a városi tiszti főorvos
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- a felügyelő tanács elnöke”
3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2002. november 21-ére
ütemezett 3.), 4.), 5.), 6.) napirendi pontjának tárgyalását 2002. december
5-ei ülésének időpontjára módosítja.

„Javaslat Dunaújváros Közgyűlése – a helyi iparűzési adóról szóló –
29/1992. (XII.30.) KR számú rendelet módosításának koncepciójára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
A napirend előkészítésében résztvevők:
- a gazdasági bizottság
- a pénzügyi bizottság
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A napirend előkészítésében közreműködők:
- a városgazdálkodási iroda vezetője
- a pénzügyi iroda vezetője
- a szervezési és jogi iroda vezetője
A napirend előkészítését koordinálja:
- a jegyző
A napirend előkészítésének ütemezése:
a koncepcióval kapcsolatos egyeztető tárgyalások lefolytatása: 2002.11.19.
- a koncepció tervezetének előkészítése és annak véleményeztetése a
kamarákkal: 2002.11.21.
- a koncepció bizottsági véleményezése: 2002.11.27.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 23002.11.28.
- a napirend előkészítésének végső határnapja: 2002.11.29.
-

A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
- a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
- a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke
Javaslat a gépjárműadó rendelet koncepciójára
Előadó: a polgármester
A napirend előkészítésében résztvevők:
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- a gazdasági bizottság
- a pénzügyi bizottság
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A napirend előkészítésében közreműködők:
- a pénzügyi iroda vezetője
- a városgazdálkodási iroda vezetője
- a szervezési és jogi iroda vezetője
A napirend előkészítését koordinálja:
- a jegyző
A napirend előkészítésének ütemezése:
a koncepcióval kapcsolatos egyeztető tárgyalások lefolytatása: 2002.11.19.
- a koncepció előkészítése és ennek egyeztetése a kamarákkal: 2002.11.21.
- a koncepció véleményezése az illetékes bizottságok által: 2002.11.27.
- a napirend törvényességi ellenőrzése: 2002.11.28.
- a napirend postázásra való előkészítése: 2002.11.29.
-

A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
- a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
- a Fejér Megyei Agrár Kamara elnöke
Beszámoló a 2002. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester
A napirend előkészítésében résztvevők:
- a gazdasági bizottság
- a pénzügyi bizottság
A napirend előkészítésében közreműködők:
- a pénzügyi iroda vezetője
- a városgazdálkodási iroda vezetője
A napirend előkészítését koordinálja:
- a polgármester
A napirend előkészítésének ütemezése:
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-

a beszámoló előkészítése: 2002.11.19.
az előterjesztés törvényességi vizsgálata: 2002.11.21.
a beszámoló bizottsági véleményezése: 2002.11.27.
a beszámoló törvényességi ellenőrzése: 2002.11.28.
a napirend postázásra való előkészítése: 2002.11.29.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:

- a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke
- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar Kamara elnöke
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi
költségvetésének koncepciójára
Előadó: a polgármester
A napirend előkészítésében résztvevők:
- valamennyi bizottság
A napirend előkészítésében közreműködők:
- a polgármesteri hivatal valamennyi irodájának vezetője
A napirend előkészítését koordinálja:
- a jegyző
A napirend előkészítésének ütemezése:
-

-

a közmeghallgatás megszervezése:
az egyes ágazatok költségvetési javaslatának elkészítése: 2002.11.09.
a polgármester kikéri az ágazatok véleményét és azt a koncepcióhoz
csatolja: 2002.11.11.
a gazdasági, a pénzügyi, a vagyongazdálkodási bizottság és a
könyvvizsgáló a teljes koncepcióról véleményt alkot: 2002.11.13.
a koncepció törvényességi ellenőrzése: 2002.11.14.
a napirend postázásra való előkészítése: 2002.11.15.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:

- a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke
- a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar Kamara elnöke
- a KIÉT helyi szervezete
- a könyvvizsgáló
- a Közművelődési Tanács elnöke”
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkatervnek az 1-3.)
ponttal nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban tartja.
7.) Javaslat a 2002. évi költségvetés módosításának koncepciójára
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az SZMSZ 29.§ (4)
bekezdése szerint a költségvetéssel kapcsolatos rendeletalkotás kötelezően
két fordulóban történhet.
Mai ülésünkön a 2002. évi költségvetés módosításának koncepcióját fogadjuk
el.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
A bevezető javaslat 4. bekezdésében az van írva, hogy az alábbiakban
felsorolt igények fedezetéül az üzletrész eladásából származó bevételi összeg
szolgál. Szeretném megkérdezni, hogy rendelkezésre áll-e ez az összeg? A
másik dolog, szeretném javasolni, hogy a szavazáskor az egyes tételekről
tételesen szavazzunk.
Silye Attila a városgazdálkodási iroda vezetője.
Az üzletrészekre kifizetett vételár befolyt, de a megkötött szerződés
értelmében addig a határozatig le kell kötnünk, illetve fedezetül van biztosítva,
amíg a versenyhivatal a határozatát a hozzájárulásról nem hozza meg, ami a
közeljövőben várható, 30 napos ügyintézési határidejük volt, ami jövő hét utáni
hét első felében letelik.
Somogyi György képviselő:
Akkor ezt úgy kell értelmeznem, hogy per pillanat nem áll rendelkezésünkre,
felhasználható módon.
Dr. Kálmán András polgármester:
Volt egy ügyrendi javaslata Somogyi úrnak, hogy az egyes tételeket
pontonként szavazzuk meg.
Rohonczi Sándor képviselő:
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Azt gondolom, hogy nem maradhat így félbe a dolog, ahogyan Somogyi
képviselőtársam mondta, hogy nem áll rendelkezésre az összeg. Azt
gondolom, hogy itt van egy másik üzenet is, ennek egy jelentős része idén
gyakorlatilag elkölthetetlen, viszont ha ezeket a döntéseket nem hozzuk meg,
nem határozunk így, akkor a következő év elején is húzódnak ezek a dolgok.
Most adjuk meg azt a felhatalmazást, hogy jó néhány halaszthatatlan ügyben,
mert például utat építeni valószínűleg decemberben nem lehet, de mire a
rendőrség épülete átadásra kerül, akkor ez az út megépíthető legyen. Azt
gondolom, hogy arról beszélni, hogy most ennek a fedezete megvan-e, azt
tudom mondani, hogy ennek az összegnek jelentős részére idén nem is lesz
szükség. Mi ennek a tudatában terjesztettük ezt elő, viszont ha ilyen
határozatot nem hozunk, amit itt most meg fogunk hozni nagyon remélem,
akkor fizikailag képtelenség, hogy néhány tétel az elvárható határidőre
megvalósuljon. Egyik oldalról azt tudom mondani, hogy nagyon becsülendő,
amikor a költségvetés állapotát, helyzetét óvjuk ettől a dologtól, én azt
gondolom, hogy ilyen nagyságrendben, mint ami itt szerepel, nem fogja
érinteni az idei költségvetést, viszont halaszthatatlan dolgoknak az elindítását
tudjuk ezzel biztosítani. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek tudatában és
ebben az összefüggés rendszerben vizsgálva támogassák az itteni
előterjesztést.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, a vitát lezárom. Somogyi képviselő úr ügyrendi
javaslatát bocsátom szavazásra. Aki elfogadja, hogy a határozati javaslat 1.
pontjában szereplő egyes tételekről külön-külön szavazzon a közgyűlés,
kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Somogyi György ügyrendi
javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 1. pontjában szereplő tételekről
külön-külön döntsön a közgyűlés - mellette szavazott 4 fő (Dr. Kántor Károly,
Kiss András, Pochner László, Somogyi György), ellene szavazott 15 fő (Dr.
Kálmán András, Barányi Albert, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Nagy Anikó, Pintér
Attila, Selyem József, Dr. Sipos János, Dr. Skaliczki Andrea, Szekeres
György, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Dávid Béla, Ladányi
Béla, Rohonczi Sándor) - nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A 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 16 fő

38

(Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor,
Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Nagy
Anikó, Pintér Attila, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János,
Szekeres György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Dr.
Kántor Károly, Somogyi György), tartózkodott 4 fő (Kiss András, Ladányi Béla,
Pochner László, Dr. Skaliczki Andrea) - a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 301/2002. (XI.13.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2002. évi

költségvetés módosításának koncepcióját, – melynek pénzügyi fedezetéül
az üzletrész eladásából származó bevételi összeget jelöli meg – az alábbi
részletezés alapján:
Az előterjesztés:
1. pontja szerint
2. pontja szerint
3. pontja szerint
4. pontja szerint
5. pontja szerint
9. pontja szerint
10. pontja szerint
11. a.) pontja szerint
12. pontja szerint
13. pontja szerint
14. pontja szerint
15. pontja szerint
16. a.) pontja szerint
b.) pontja szerint
17. pontja szerint
18. pontja szerint
19. pontja szerint
21. pontja szerint

13.707 E Ft biztosításával,
60.262,5 E Ft biztosításával,
2.421 E Ft biztosításával,
1.216 E Ft biztosításával,
653 E Ft biztosításával,
904 E Ft biztosításával,
995 E Ft biztosításával,
7.000 E Ft biztosításával,
7.765 E Ft biztosításával,
2.225 E Ft biztosításával,
1.275 E Ft biztosításával,
3.000 E Ft biztosításával,
632 E Ft biztosításával,
791 E Ft biztosításával,
326 E Ft biztosításával,
2.515 E Ft biztosításával,
45.000 E Ft biztosításával,
3.000 E Ft biztosításával.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban leírtakat a költségvetési rendelet soron következő módosítása
során vegye figyelembe.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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- a határozat végrehajtása előkészítésében való
közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a városgazdálkodási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2002. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításának időpontja.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az
előterjesztés
6. pontja szerint
7. pontja szerint
8. pontja szerint
14. pontja szerint
20. pontja szerint

13.686 E Ft-ot,
3.457 E Ft-ot,
1.782 E Ft-ot,
30.692 E Ft-ot,
4.917 E Ft-ot

a 2003. évi költségvetés előkészítésénél vegyen figyelembe.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- 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
közreműködését:
a pénzügyi iroda vezetője
a városgazdálkodási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2003. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja.
8.) Javaslat a hajléktalanok téli krízishelyzetének kezelésére
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Kissné Fekete Éva asszonyt, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. Kérem, biztosítsunk
számára tanácskozási jogot. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek
eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Kissné Fekete Éva részére mellette szavazott 22 fő (Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Cserna Gábor,
Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa,
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Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla,
Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Dr. Sipos János, Somogyi György, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem
szavazott 1 fő (Dr. Skaliczki Andrea) - tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991.
(III.19.) KR számú rendelet 16.§ (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy
az önkormányzati képviselők választását követően a közgyűlés bizottsági
elnökeinek és tagjainak megválasztásáig terjedő időszakban az
előterjesztések az illetékes bizottságok véleményezése nélkül is a közgyűlés
elé terjeszthetők legyenek.
A hajléktalanok téli krízishelyzetének kezelésére vonatkozó javaslat esetében
is ez a helyzet állt elő.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Kecskés Rózsa képviselő:
A legutolsó szociális bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a témát, intézményvezető
asszonynak felhívtuk a figyelmét, hogy készítsen egy költségbecslést arra
vonatkozóan, hogy a költségvetésében milyen módon tette be ennek a
feladatnak az ellátását, illetve milyen normatívát kap erre a feladatra, hiszen a
nappali melegedő normatívájában van erre vonatkozóan pénzösszeg. Én úgy
gondolom, hogy a következő évben talán megoldódik a probléma azzal, hogy
az utcai szociális munkás ellátás az alapellátásként fogja a szociális törvény
bevezetésre invitálni. Remélem, hogy erre biztos, hogy valamilyen nagyobb
normatív támogatás is jut majd a költségvetésünkben. Úgy gondolom, miután
meg kell oldani ezt a problémát és meg kell tervezni az ellátásukat a
hajléktalanoknak, ez legyen az utolsó olyan előterjesztés, amiben nincs olyan
költségbecslés, amiből tisztán látjuk azt, hogy azon kívül, hogy az
önkormányzat most pluszban biztosítja ezt az összeget az intézményi
költségvetésből nem tudjuk meg a sorokat.
Dr. Kálmán András polgármester:
A 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 22 fő
(Dr. Kálmán András, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Hosszú
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János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit,
Kismoni László, Kiss András, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó,
Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos
János, Somogyi György, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő
(Dr. Skaliczki Andrea) - a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 302/2002. (XI.13.) KH.
számú határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. december hó 1-jétől
2003. január hó 31-ig terjedő időszakra a hajléktalan ellátás téli
kríziskezelésére egyszeri 126.767 Ft költségvetési támogatást biztosít a
2002. évi költségvetés általános tartalék vis maior kerete terhére.
A feladatellátásra szolgáló pénzeszközt a feladat jellege miatt a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak pénzforgalmi szempontból is
még 2002. évben bocsátja rendelkezésére.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt döntést a soron következő, 2002. évi költségvetés
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: - határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való
közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a városgazdálkodási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2002. évi költségvetés soron következő módosításának
időpontja
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Mint ahogy az ülés elején jeleztem, a következő napirendi pontot zárt ülésen
tárgyaljuk meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a zárt ülésen, a képviselőkön, a jegyzőn és a
jegyzőkönyvvezetőkön kívül csak azok vehetnek részt, akik az SZMSZ 11.§
(9) bekezdés a.) pontja értelmében az adott előterjesztés előkészítésében
részt vettek.
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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

