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Kismoni László alpolgármester 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.
Kismoni László alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Pochner László képviselő úr, az SZMSZ 18. § (3) bekezdésében biztosított jogával
élve 2006. április 13-án írásbeli interpellációt nyújtott be a polgármesterhez a SINESCO Kft. beruházásában épülő gázmotoros fűtőerőmű tulajdonjogával kapcsolatban.
A közgyűlés előző ülésünkön a 126/2006. (IV.20.) KH számú határozatával elfogadta, hogy Pochner László képviselőtársunk írásbeli interpellációjára – mivel az összetett volt – 15 napon belül adhassam meg a választ.
A választ 2006. május 2-án Pochner László képviselő úrnak és valamennyi képviselőnek megküldtük.
Az SZMSZ. 18. § (9) bekezdése alapján „az írásbeli válasz elfogadására a közgyűlés
soron következő ülésén dönt”.
A válasz elfogadásáról a közgyűlés a napirendi pontok megtárgyalása után dönt.
Tisztelt Közgyűlés!
A meghívóban feltüntetett napirendi pontok között vannak olyanok, melyeket az illetékes bizottságok postázást követően, közgyűlésünk hetében tárgyalták.
Kérdezem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottságok tárgyalták-e a megjelölt napirendi pontokat?
Kérdezem a gazdasági bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e 17.) és 18.)
sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Rohonczi Sándor képviselő, a gazdasági bizottság elnöke:

3
A gazdasági bizottság a 18. napirendi pontot levette, ugyanis az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság sem jutott döntésre. További munkálatok szükségesek. Tehát javaslom levenni.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökének helyettesét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 3.), 4.), 8.), 14.) és 18.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Kecskés Rózsa képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettese:
A bizottság a 18. napirendi pontot nem tárgyalta.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a szociális és egészségügyi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyaltae a 4.), 8.) és 9.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke:
Igen.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem az oktatási bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 20.), 21.),
22.), 23.), 24.) és 25.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Igen.
Kismoni László alpolgármester:
Javasolom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a 18. pont, mely „Javaslat a Dunaújváros, a Kandó Kálmán téri 772/11 hrsz-ú terület adásvételi szerződésének jóváhagyására” levételét, tekintettel arra, hogy az előterjesztő – mivel a gazdasági bizottság nem tárgyalta – visszavonta az előterjesztést. Menet közben kaptuk
meg az 5. napirendi pont előterjesztésével kapcsolatban a pályázó cég összesítését,
amelyben azt kéri, hogy vegyük le a napirendről. Ezért azt kérem a közgyűléstől,
hogy az 5. pontot is vegyük le napirendről, amely „Javaslat az önkormányzati tulajdonú 1526/18 hrsz-ú területből 5.180 m2 értékesítésére.
Kérdezem egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja, hogy az. 5. és 18. napirendi
pontot a közgyűlés vegye le napirendjéről, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés az 5. és 18. napirendi pont napirendről való levételét –
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mellette szavazott 22 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla,
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, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György,
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
Kismoni László alpolgármester:
A kiküldött napirendi pontok tárgyalását teszem fel szavazásra az 5. és 18. pont kivételével.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pontok tárgyalását az 5. és 18. pont
kivételével – mellette szavazott 22 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor,
Cserni Béla, 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, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
Kismoni László alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés a.) pontja értelmében, valamint az adatvédelmi biztos 1926/4/2004. ügyiratszámú állásfoglalása alapján a közgyűlés zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
Mai ülésünk 26.) napirendi pontja az önkormányzat által alapított kitüntetésre, - pedagógusdíjak adományozására - vonatkozó javaslatokat tartalmaz, ezért ezt a napirendet az előbbiekben ismertetett kogens jogszabály szerint zárt ülésen kell tárgyalnunk.
A 20-25.) napirendi pontok előterjesztése pedig állásfoglalást igénylő személyi
ügyekre – intézményvezetői megbízásokra – vonatkoznak és az érintettek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy zárt ülés tartását kérik, ezért e napirendi pontokat is külön szavazás nélkül, zárt ülésen tárgyaljuk.
Az SZMSZ 11/A.§ (6) bekezdés a.) pontja értelmében részvételi és tanácskozási joggal részt vesznek a zárt ülésen az adott előterjesztés előkészítésében résztvevő,
ügyismerettel rendelkező irodavezetők, és meghívás esetén az érintettek is, ezért a
zárt ülésen tárgyalt napirendek tárgyalásánál rész vesz Dr. Deák Mária, az oktatási
és kulturális iroda vezetője, valamint az adott intézményvezetői megbízatásra pályázók.
Napirend:
Nyilvános ülés:
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Tájékoztató a polgármester és a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról
Előadó:
a polgármester
1.

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:
a polgármester
3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és annak legmagasabb díjáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése többszörösen módosított 41/2002. (XII.20.) KR számú rendelete
módosítására
Előadó: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Tóth László a DULÉSZ elnöke
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alapellátási területi
ellátási kötelezettségről szóló, többször módosított 24/2002. (VI.28.) KR számú
rendelet módosítására
Előadó:
az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Tűzoltósága parancsnokának a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2005. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója elfogadására
Előadó: a közbiztonsági bizottság elnöke
6. Javaslat a Fejér Megyei Hírlap céltámogatási kérelmének megtárgyalására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
7. Javaslat „Közreműködői szerződés” utólagos jóváhagyására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
8. Javaslat a köztisztviselők és közalkalmazottak 2005. évi foglalkozás egészségügyi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
9. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola céltámogatási kérelmének elbírálására
Előadó:
az oktatási bizottság elnöke
10.

Javaslat a Sándor Frigyes Zeneiskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester

11. Javaslat a Széchenyi István Gimnázium vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására szóló megbízására
Előadó: a polgármester
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12. Javaslat az OM Alapkezelő szakképzési programok előkészítését szolgáló pályázatán való részvételre
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
13. Javaslat a „Fejér Megyei Minőségi Díj 2006.” pályázat támogatására és kiírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi közbeszerzési terve elfogadására
Előadó: a Közbeszerzési Tanácsadó Testület elnöke
15. Javaslat a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására
Előadó:
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
16. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos pályázatának (LKFT-2006-LA-2) kiírására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
17. Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2006. I-III.
havi pénzügyi terve teljesítéséről
Előadó: a polgármester
Zárt ülés:
18. Javaslat a Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
19. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
20. Javaslat a Dózsa György Általános Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
21. Javaslat az Arany János Általános Iskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
22. Javaslat a Dunaferr Szakközép- és Szakiskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
23. Javaslat a Logopédiai Intézet igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
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24. Javaslat a Dunaújváros Közgyűlése 16/1992. (VI.3.) KR számú rendelettel – a
nevelési-oktatási intézményekben kiemelkedően dolgozók elismerésére – alapított díjainak adományozására
Előadó: a polgármester
1.) Tájékoztató a polgármester és a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két
ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és
az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról
Előadó: a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
A tájékoztatót az alábbiakkal egészítem ki:
Ülésünk előtt kiosztásra került Dr. Dorkota Lajos képviselő úrnak, a DVCSH Kft-re
vonatkozó, valamint Pochner László képviselő úrnak a szennyvíztisztítóval kapcsolatban feltett kérdésére adott válasz.
Szintén kiosztásra került Kismoni László alpolgármester úr által vezetett 3 fős dunaújvárosi delegáció Giurgiu-i tartózkodásáról készített tájékoztatója, valamint a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány és a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági és Sportirodája
2006. évi közös nyári programismertetője.
Ehhez annyit tennék még hozzá, hogy román testvérvárosunkban kaptunk egy nagyon szép könyvet Giurgiuról, körbeküldeném, azt kérem mindenkitől, hogy a lehetőségekhez mérten nézzenek bele.
Kérdezem kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester úr! Azért kértem szót, mert valószínű,
hogy a képviselői interpellációmra írásban adott válasznál nem fejthetem ki, hiszen
ott vagy igen, vagy nem-et kell mondanom. Most kifejtem egy kicsit részletesebben,
hogy a polgármester úr válaszát miért nem tudom elfogadni. Azért nem, mert a válaszának egy része teljesen korrekt és rendben lévő, de megkerül olyan kérdéseket,
hogy vajon egy társasági alapító okirat felülírhat-e önkormányzati rendeletet, mert
véleményem szerint a gazdálkodásról szóló rendeletünket tulajdonképpen az új cég
alapító okirata az ő leírása szerint is felülírta. Ezért nem fogom tudni elfogadni az
írásbeli választ. Természetesen nem mindegyik kérdésre kaptam kielégítő választ.
Az megnyugtató, hogy tudom, hogy a DVCSH 2 M Ft-tal van benne a 10 M Ft-os
cégben. Innét az sem teljesen világos és érthető, hogy miért nem a két cég egyenként vette meg a Sinesco-t és maradt volna Sinesco Kft. tovább is, csak a tulajdonos
változott volna. Miért kellett ezért 10 M Ft-ért egy új céget létrehozni. Az idő majd ezt
meg fogja válaszolni. Úgy gondolom, hogy nem helyénvaló az, hogyha egy cég alapító okirata felülír egy önkormányzati, vagy ne adj’ Isten egy parlamenti törvényt,
vagy rendeletet.
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Kismoni László alpolgármester:
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra az első napirendi pont elfogadását. Aki ezzel egyetért kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót – mellette szavazott 16 fő (Kismoni László,
Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 3 (Dr. Kántor Károly, Pochner László, Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
2.) Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos jelentés tárgyalása során csak akkor
kell határozatot hozni, ha a közgyűlés a jelentést nem fogadja el, vagy ha a határozat
végrehajtási határidejét, vagy a határozat más tartalmi elemeit kívánja módosítani
vagy kiegészíteni.
Az előterjesztés két részből áll, az első rész a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést tartalmazza, a második rész pedig a munkaterv módosítására,
valamint az ott feltüntetett határozatok, illetve azok megjelölt pontja módosítására, illetve hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot.
Először az előterjesztés I. fejezetét tárgyaljuk meg. Kérdezem ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás egyéb javaslat van-e?
Jelentkezés hiányában a jelentés I. fejezetét lezárom, és szavazásra teszem fel. Aki
a jelentés I. fejezetét elfogadja kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést – mellette szavazott 17 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid
Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 2 fő (Dr. Kántor Károly, Somogyi György), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
Kismoni László alpolgármester:
A II. fejezetet bocsátom vitára. Kérdezem kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban van-e?
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Mivel nincs kérdés, a napirendet lezárom. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki a határozati javaslatot elfogadja kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 17 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes
Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 2 fő (Dr. Kántor Károly, Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 127/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi munkaterve május 4-ei ülésére ütemezett:
„Javaslat az önkormányzat résztulajdonolt társaságaiban tulajdonosi képviseletet betöltő személyek a társaságokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadására”, valamint
„Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2005. éves beszámolójának és a 2006. évi üzleti tervének elfogadására”
című előterjesztéseket törli.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi munkaterve május 18-ai
ülésének napirendi pontját az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:
„Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2005. éves beszámolójának és a 2006. évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Rt. igazgatóságának elnöke
A napirend előkészítésében résztvevők:
- a gazdasági bizottság elnöke
- a vagyongazdálkodási bizottság elnöke
A napirend előkészítését koordinálja:
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
A napirend előkészítésében közreműködők:
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése: 2006. május 3.
- az előterjesztés törvényességi vizsgálata: 2006. május 4.
- az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottságokkal: 2006. május 5.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 2006. május 11.
- a napirend postázásra való előkészítése: 2006. május 12.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
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- a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági elnöke
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi munkaterve június 1-jei
ülésének napirendi pontjait az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:
„Javaslat az önkormányzat résztulajdonolt társaságaiban tulajdonosi képviseletet betöltő személyek a társaságokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: az önkormányzati tulajdonú részesedésű társaságok tulajdonosi
képviselői
A napirend előkészítésében résztvevők:
-

a gazdasági bizottság elnöke
a vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

A napirend előkészítését koordinálja:
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
A napirend előkészítésében közreműködők:
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése: 2006. május 17.
- az előterjesztés törvényességi vizsgálata: 2006. május 18.
- az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottságokkal: 2006. május 19.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 2006. május 25.
- a napirend postázásra való előkészítése: 2006. május 26.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
- az önkormányzati tulajdonú részesedésű társaságok tulajdonosi képviselői
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 381/2005. (XII.8.) KH számú határozat 2.) pontjának végrehajtási határidejét 2006. május 18-ára módosítja.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 255/2005. (VI.30.) KH számú határozat 1.) pontjának „valamint utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan földterületének megosztására, valamint értékesítésére vonatkozóan kidolgozott koncepciót
terjessze a közgyűlés elé” szövegrészt hatályon kívül helyezi.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett közgyűlési határozatoknak a
jelentés II. részével nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban
tartja.
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3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és annak legmagasabb díjáról szóló Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése többszörösen módosított 41/2002. (XII.20.) KR számú rendelete módosítására
Előadó: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Petrovickijné Angerer Ildikó asszonyt, az
építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetőjének helyettesét, Keszthelyi László urat,
a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatóját, Rosta Gyula urat, a Dunanett Kft. üzemigazgatóját, Keve A. Miklós urat, az OFE elnökét, Koós János urat, a LÉSZ elnökét, Tóth
László urat, a DULÉSZ elnökét.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak számára – mellette szavazott 20 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János,
Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné,
Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna
Gábor, Szántó Péter), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot biztosított.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadói közül a városüzemeltetési és környezetvédelmi, valamint a gazdasági bizottság elnökeit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni, illetve felkérem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági
véleményt.
Barányi Albert képviselő, a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság
elnöke:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Felolvasnék a bizottsági jegyzőkönyvből szó szerint. A bizottság 5:0 arányban támogatta a javaslatot úgy, hogy a 6. sz.
melléklet 6. számú pontja egészüljön ki azzal, hogy „kivéve a Dózsa György út 4-54.
szám között, ahol a gyűjtőzsákok kihelyezése csak a szállítás napján 9 óráig történhet”. Ezt kérném szépen, mint bizottsági javaslatot kezelni. Továbbá a bizottság azt
kéri a főjegyző úrtól, hogy az üzletnyitás feltételei közé, amikor hatósági bejárások
vannak egy-egy üzletnél, akkor lenne igazán jó ezt a hulladékkezelési közszolgáltatási igénybevételről szóló szolgáltatási szerződést ellenőrizni, hiszen akkor gyakorlatilag utána már elég nehéz ezt a közszolgálati szerződést „elverni” a vállalkozók nyakán. Ennek az egésznek viszont az az értelme, hogy ott lakossági panaszra, valóban
a vállalkozók telerakták a társasháznak a konténereit, mivel nincs helyük kuka elhelyezésére, ezért gyűjtőzsák elhelyezésére kerül sor ebben az említett, Dózsa György
út 4-54. közötti területen. Javaslom a közgyűlésnek, hogy fogadjuk el ezt annak elle-
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nére, hogy ez minden problémát nem fog megoldani, de annak a területnek a tisztántartására egy próbálkozás, reméljük sikerrel.
Kecskés Rózsa képviselő az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagja:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottság az előbbi módosítással együtt egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy a mostani rendeletmódosítás azt mutatja,
hogy hogyan kell életszerűvé tenni egy helyi rendeletet amikor a helyzet úgy kívánja,
és eltérni a szokásos módszerektől. Általában nem igazából jellemző, hogy a város
területén a kuka, vagy a konténeren kívül más gyűjtőedényzetet használjunk, ennek
megfelelően mondhatnánk, hogy kőbe véstük a szabályainkat a rendeletbe, de
ugyanakkor jelentkezett egy gond és probléma, ami méltányolható a vállalkozások
részéről, hiszen vannak különböző, kis alapterületű vállalkozások a Dózsa György út
páros oldalán, ami jól érzékelhető, hogy nem minden esetben használnának ki a legkisebb tárolóedényt sem. Tehát a zsákos megoldás kínálta magát. Rendkívül örülök
annak, hogy maga a szolgáltató és a hivatal illetékesei ezt jól érzékelték, és ebből az
előttünk álló rendeletmódosítást tették be. Örülök annak is, hogy a városüzemeltetési
bizottságon méltányolták azt a javaslatot, hogy ami itt elhangzásra került, hogy csak
a szállítás napján, és 9 óráig kerüljön kiírásra. Remélem, hogy a magyar nyelvtani
szabályok szerint ezt nem lehet másképp értelmezni, csak egyértelműen úgy, hogy a
szállítás napján, és 9 óráig. Nem véletlenül mondom, ugyanis nekem az a félelmem,
hogy az üzletek előző nap, amikor bezárnak, a szemetet a zsákokban kiteszik mondván, hogy holnap lehet, hogy csak fél 10, vagy 10 óra felé jövök, vagy nem tudom mikor, és jobb ha ki van téve a szemét. Igen ám, de akkor a város tisztaságát érzem
veszélyeztetve, ha ez így történne, mert akkor az éjszaka folyamán a kóbor kutyák
és cicák, vagy a lomtalanítást időnként más szemüveggel végzők esetleg szétszednék ezeket a zsákokat. Nagyon fontosnak tartanám, magyarul nyitás előtt 10 perccel
gondolom a tulaj is ott van félórával, hogy igenis érjen ki, tehát lesz ebből fakadóan
az első bevezetési stádiumban egy olyan feladata a mi hatósági ellenőreinknek, a
köztisztaságot rendszeresen ellenőrző közterület-felügyelőknek, hogy az első időkben szigorúan ellenőrizzék azt, hogy a rendelet szellemében 9 óráig, és a napján teszik ki. Azt gondolom, hogy megelőzhető lesz az, hogy esetleg ebből további szenynyező forrás képződjék.
Kismoni László alpolgármester:
Mivel nincs több hozzászólás, döntéshozatal következik. A városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság javaslatát teszem fel először szavazásra, aki azzal egyetért
kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság javas-

13
latát, mely szerint a 6. sz. melléklet 6. számú pontja egészüljön ki azzal, hogy „kivéve
a Dózsa György út 4-54. szám között, ahol a gyűjtőzsákok kihelyezése csak a szállítás napján 9 óráig történhet – mellette szavazott 21 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor
Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó,
Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
Kismoni László alpolgármester:
A rendelet módosítását teszem fel szavazásra. Aki a rendeletmódosítással egyetért
kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlése – mellette szavazott 21 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor
Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó,
Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) - megalkotta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és annak legmagasabb díjáról szóló,
többször módosított 41/2002. (XII.20.) KR számú rendelet módosítására vonatkozó
17/2006.(V.5.) KR számú rendeletét.
DUNAÚJVÁROS MEGYEI VÁROS KÖZGYŰLÉSE
17/2006. (V.5.) KR számú rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és annak legmagasabb díjáról
46/2003. (XII. 19.) KR, a 19/2004. (IV. 9.) KR, a 62/2004. (XII. 17.) KR és az
52/2005. (XII. 16.) KR számú rendeletével módosított 41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelete (továbbiakban HKR) módosításáról
1. §
A HKR 11. (1) bekezdése az alábbi e.) ponttal egészül ki:
"Hulladékgyűjtő zsák esetében legfeljebb 12 kg lehet."
2. §
A HKR 3. számú melléklet 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
"a szolgáltató logójával ellátott 80 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő zsák:
db/hónap"
3. §
4. számú melléklet 3. a.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
"10 db 80 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő zsák megvásárlása 2000 Ft + ÁFA/hónap"
4. §
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A HKR az alábbi 6. számú melléklettel egészül ki:
" Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
41/2002. (XII. 20.) KR számú rendelet 6. sz. melléklete
Hulladékgyűjtő zsák használata kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás
igénybevételéhez Dunaújvárosban
1.

A hulladékgyűjtő zsák, a közszolgáltató vagy megbízottja által forgalmazott, az Önkormányzat által kijelölt közszolgáltató logójával ellátott 80 liter űrméretű zsák.

2.

A hulladékgyűjtő zsák felhasználható, Dunaújváros családi házas övezetében kiegészítő szolgáltatásként (vonalkóddal ellátott edényzettel rendelkezők részére) zöldhulladék, levágott fű, kisebb ágak, elszállítása céljára.

3.

A hulladékgyűjtő zsák felhasználható, a közszolgáltatás teljesítésére Dunaújváros, Dózsa Gy. u. páros oldal 4-54. szám között (60 m2-nél kisebb
alapterületen) működő vállalkozások részére. A zsákokban kihelyezett
hulladék nem tartalmazhat bomló szerves anyagot, folyékony hulladékot, amely elősegítené a rovarok és rágcsálók elszaporodását.

4.

A 3. pontban felsorolt vállalkozások a fentiekben meghatározott hulladékgyűjtő zsákok használatával teljesíthetik a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségüket, abban az esetben, ha erre a tevékenységre a közszolgáltatóval kötött érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

5.

A 3. pontban nevesített vállalkozások havonta legkevesebb 10 db hulladékgyűjtő zsák igénybevételével teljesíthetik a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségüket. A zsákok átvételét, a minimális
szolgáltatás díját, a fizetés módjának részletes szabályait a szolgáltatási
szerződés tartalmazza.

6. A hulladékgyűjtő zsáknak az elszállításra való kihelyezése a KR. rendelet
9. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint történik, kivéve a Dózsa
György út 4-54. szám között, ahol a gyűjtőzsákok kihelyezése csak a
szállítás napján 9 óráig történhet.
7. A hulladékgyűjtő zsákok elszállítása a KR. rendelet 8. § (3) bekezdése
szerinti napokon történik.
8.

A hulladékgyűjtő zsákok igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, hiteles okmányok másolatainak bemutatásával kell igazolni (vállalkozási engedély, működési engedély, tulajdoni lap másolat, bérleti szerződés, stb.) "
5. §
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Záró rendelkezések
"A JELEN RENDELET A KIHIRDETÉSE NAPJÁN 2006. MÁJUS 5-ÉN LÉP HATÁLYBA."
Dr. Kálmán András s. k.
polgármester

Dr. Tóth István s. k.
címzetes főjegyző

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló, többször módosított 24/2002. (VI.28.)
KR számú rendelet módosítására
Előadó:
az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. Kovács Zita fogszakorvost.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Kovács Zita számára – mellette szavazott 19 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János,
Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy
Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Dr. Kántor Károly,
Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot biztosított.
Kismoni László alpolgármester:
Felkérem az egészségügyi és szociális, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottsági véleményeket.
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagja:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Képviselőtársaim! Mind a két bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Mivel nincs, a rendeletmódosítást teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért kérem,
az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 21 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor
Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó,
Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somo-
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gyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – megalkotta a az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló, többször módosított 24/2002. (VI.28.) KR számú rendelet módosítására vonatkozó 18/2006.(V.5.) KR számú rendeletét.
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
18/2006. (V.5.) KR számú rendelete
az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló,
többször módosított
24/2002. (VI.28.) KR számú rendelet (továbbiakban: ATEK) módosítására
1. §
Az ATEK 3. sz. mellékletének 6. számú fogászati alapellátási körzetének vonatkozásában a jelen rendelet 1.1.sz.melléklete lép.
2. §
A jelen rendelet 2006. május 5-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg az ATEK-ot módosító 30/2003. (IX.26.) KR számú rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított ATEK
3. számú mellékletének 6. számú fogászati alapellátási körzetének beosztása hatályát veszti.
Dr. Kálmán András s.k.
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
címzetes főjegyző

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Tűzoltósága parancsnokának a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2005. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója
elfogadására
Előadó: a közbiztonsági bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Varga Ernő tűzoltó alezredes urat, a Dunaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát, valamint Mihály János tűzoltó ezredes urat, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak számára – mellette szavazott 20 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János,
Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné,
Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna
Gábor, Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot
biztosított.

17

Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a közbiztonsági bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni?
Dávid Béla képviselő a közbiztonsági bizottság elnöke:
Nem.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Mivel nincs, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Aki a beszámolót elfogadja kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 21 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor
Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó,
Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 128/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka beszámolóját a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2005. évben végzett
munkájáról elfogadja.
Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közigazgatási iroda vezetője
Határidő: 2006. május 12.
6. Javaslat a Fejér Megyei Hírlap céltámogatási kérelmének megtárgyalására
Előadó: a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Tóthné Horváth Ildikó asszonyt, a Pannon
Lapok hirdetésvezetőjét, aki nem jelent meg.
Kismoni László alpolgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés két önálló „A” és
„B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
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Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogyha a közgyűlés az „A” változat elfogadása mellett dönt, akkor a céltámogatási összeget meg kell határoznunk.
Kérdezem a véleményező oktatási bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási bizottság megtárgyalta a
kérelmet és úgy ítélte meg, hogy egy olyan cél, amely támogatandó, maga az oktatási bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal bár támogatta volna ezt a kérelmet, de a saját
kerete nem tette lehetővé, hogy meg is szavazzon a saját kerete terhére összeget.
Magam részéről úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban minden évben a Fejér
Megyei Hírlap mellékletében a középiskolák végzett diákjainak a portréi, illetve az
osztályok képei megjelentek, ez nagyon jó visszhangra talált a különböző intézményeknél, szülőknél, gyermekeknél. Annak ellenére, hogy ez a keret nem áll rendelkezésre, szívem szerint mindenképpen támogatom ezt magam részéről, és javaslom,
hogy ha a bizottság véleménye nem is egyezik ezzel, valamilyen összeget szavazzunk meg a Fejér Megyei Hírlap céltámogatása terhére.
Kismoni László alpolgármester:
A testület tagjainak a figyelmét bizonyára nem kerülte el, hogy a mai újság mellékleteként megjelent ez a ballagási melléklet, azt gondolom mindannyiunk megelégedésére tartalmazza a dunaújvárosi középiskolák végzős diákjainak fényképeit és adatait. Nem mint levezető elnök, hanem mint a humán ügyekért felelős alpolgármester
szeretnék javaslatot tenni arra, hogy támogassa a közgyűlés 250 E Ft bruttó - tehát
Áfával, amennyiben van Áfája ennek a kiadásnak – összeggel ezt a kérelmet. Mint
humán ügyekért felelős alpolgármester javasolnám, hogy az „A” változatot támogassa a közgyűlés 250 E Ft céltámogatás nyújtásával.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés! Azt kérném Kismoni alpolgármester úrtól, hogy talán jelölje meg a
helyet is, ahonnan ezt az összeget elvegyük. Általános tartalék, vagy oktatási?
Kismoni László alpolgármester:
Az előterjesztés „A” változatban benne van.
Amennyiben nincs több kérdés, javaslat, elhangzott egy javaslat, hogy 250 E Ft legyen a céltámogatási összeg, először erre szavazzunk, utána fogunk szavazni az „A”
és a „B” változatra. Aki egyetért a 250 E Ft támogatással, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Kismoni László alpolgármester javaslatát, mely szerint a
közgyűlés bruttó 250.00,- Ft támogatást nyújtson – mellette szavazott 16 fő (Kismoni
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László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor,
Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner
László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 6
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Kántor Károly, Ladányi Béla, Dr. Ragó Pál, Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
Kismoni László alpolgármester:
Az „A” változatot teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért kérem, az igen gomb
megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott
16 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Nagy Anikó, Pintér
Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 6 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Kántor Károly, Ladányi Béla,
Dr. Ragó Pál, Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 129/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Hírlap és Fejér Megyei Hírlap közös mellékletének, a Ballagási albumnak, elkészítési költségéhez
bruttó 250.000,- Ft céltámogatást nyújt az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 16.) KR számú rendelete oktatási célok és egyéb feladatok
költséghely terhére.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló - többször módosított és kiegészített –1/1993. (I. 27.) KR számú rendelet 42.§ (4) bekezdésére figyelemmel
kösse meg a céltámogatási szerződést, majd e szerződés aláírását követően
gondoskodjon az összeg átutalásáról.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2006. május 12.
7. Javaslat „Közreműködői szerződés” utólagos jóváhagyására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
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A napirendi pont tárgyalásánál részt vesz Dr. Müller Cecília az ÁNTSZ városi tiszti
főorvosa, akinek tanácskozási jogát az SZMSZ 10. § (3) bekezdése folyamatosan
biztosítja.
Meghívtuk továbbá Dr. Máté-Kasza László urat, a Szent Pantaleon Kórház Kht. ügyvezető főigazgató főorvosát.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Máté-Kasza Gábor számára – mellette szavazott 22
fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid
Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr.
Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth
Kálmán), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot biztosított.
Kismoni László alpolgármester:
Felkérem az egészségügyi és szociális, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottsági véleményeket.
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagja:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Képviselőtársaim! Az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság a közreműködői szerződés 5. pontjában szereplő 10 éves határozott idejű
időtartalmat túlzottnak vélte. Az ülésen Dr. Máté-Kasza László ügyvezető főigazgató
úr ígéretet tett, hogy kezdeményezi a szerződés olyan tartalmú módosítását, melyben az önkormányzatnak lehetősége nyílik az ágykapacitás szerződéses időtartam
lejárta előtti visszahozatalára. Az egészségügyi és szociális bizottsági ülésre a közreműködői szerződés kiegészítő megállapodást megkaptuk, így a szociális bizottság
már ennek kiegészítésével tárgyalta az előterjesztést. A kiegészítő megállapodás lényege, hogy tartalmazza „A felek megállapodnak abban, hogy a kórház és a közreműködő között 2006. március 23-án létrejött közreműködői szerződés 5. pontja az
alábbi kiegészítő megállapodással egészül ki. A kórház, amennyiben a kapacitás
személyi és tárgyi feltételeit ismételten biztosítani tudja, 120 nap elteltével a kapacitást visszakapja a közreműködőtől.” Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 4 igen
és 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.
Az egészségügyi és szociális bizottság egyhangúlag támogatta ezt a kiegészítő megállapodással együttes előterjesztést.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Máté-Kasza úr! Szeretném megkérdezni, látom a
8. pont arról szól, hogy ez a 60 ágy – 40, 20 ágy – ebből bevételünk nem származik.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi az oka, hogy ezt átadjuk. Ha ez itt marad, akkor
költségünk van-e vele? Ha van költségünk, akkor számomra logikus, hogy miért ad-
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juk át. Tehát, megszűnik-e az a költség – gondolom meg -, ha átadjuk ezt a 60 ágyas
kapacitást. Mi a logikája annak, hogy ezt átadjuk?
Dr. Máté-Kasza László a Szent Pantaleon Kórház ügyvezető főigazgató főorvosa:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Pochner Képviselő úr! Ez a 60
ágy gyakorlatilag azóta, amióta az E épületből a kórház kiköltözött és az ottani ellátást megszüntette, abban a formájában, és átadásra került főiskolai kollégiumnak ez
a terület, ez a 60 ágy úgynevezett ínaktivált, struktúránkban szereplő, de ínaktivált
ággyá alakult át. Gyakorlatilag ezt nem tudtuk üzemeltetni már hetedik éve. Célszerűnek tartottuk megtartani struktúrában, ha esetlegesen arra lehetőségünk nyílik,
hogy egy ilyen működési lehetőséget biztosítunk az itt élő lakosoknak, akkor ezt újra
tudjuk aktiválni, de ehhez egy 300 – 400 millió forintos beruházás kellene egy új épülettel, három új osztályrészleggel. Magához, a 60 ágyhoz jelenleg semmilyen finanszírozás nem tartozik, tehát ez sem a teljesítmény volumenkorlátunkat, sem pedig a
finanszírozásunkat nem érinti. Az viszont egyértelmű, hogy mivel 2006. április 1-vel
ezeket az ínaktivált kórházi struktúrákhoz rendelt ágyakat az OEP egységesen viszszavonta volna, így gyakorlatilag teljesen elveszítettük volna ezt a 40 + 20 ágyas kapacitást. Egyetlen lehetőségünk volt arra, hogy ez kvázi, kórházi struktúrán belül maradjon, egy közreműködői szerződés megkötése, ennek segítségével a régión belül
maradt a kapacitás, mégpedig azért Várpalotán, mert a régiónak az ilyen jellegű központját ott építik fel. Ezt a döntést egyébként a Regionális Egészségfejlesztési Tanács is támogatta. A közreműködői szerződés kiegészítése ezzel az ominózus, utólagosan beadott megállapodással azt biztosítja, hogy ezt a kapacitásjogot mi bármikor visszavehetjük. Gyakorlatilag semmilyen finanszírozási konzekvenciája nincs,
nem veszítjük el véglegesen ezt a kapacitást a törvényi változás miatt, és bármikor
visszakaphatjuk. Sem személyi létszám, sem terület, semmi nem tartozik ehhez a
kvázi, virtuális ágykapacitáshoz.
Kismoni László alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, javaslat, akkor az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság módosító javaslatát tenném fel először szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság javaslatát, mely
szerint a határozati javaslat 1. pontja a következő legyen: Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése utólag jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő
közreműködői szerződést azzal, hogy az 5. pont kiegészül a következőkkel: "A kórház, amennyiben a kapacitás személyi és tárgyi feltételeit ismételten biztosítani tudja, 120 nap elteltével a kapacitást visszakapja a közreműködőtől.” mely a Szent Pantaleon Kórház KHT és a Palotahosp KFT által került aláírásra. – mellette szavazott
19 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor,
Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
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Kismoni László alpolgármester:
A határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért kérem, az igen
gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 18 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Pochner László, Dr. Ragó Pál), távol volt
1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólag jóváhagyja az előterjesztés
3. sz. mellékletében szereplő közreműködői szerződést - azzal, hogy az 5. pont
kiegészül a következőkkel: "A kórház, amennyiben a kapacitás személyi és tárgyi
feltételeit ismételten biztosítani tudja, 120 nap elteltével a kapacitást visszakapja
a közreműködőtől.” - mely a Szent Pantaleon Kórház KHT és a Palotahosp KFT
által került aláírásra.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármester, hogy a jelen határozatban foglaltakról a Szent Pantaleon Kórház KHT ügyvezető főigazgató főorvosát a határozat megküldésével tájékoztassa.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért való közreműködésért
a szociális és egészségügyi irodavezető
Határidő:
2006. május 15.
8. Javaslat a köztisztviselők és közalkalmazottak 2005. évi foglalkozás egészségügyi ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. Kemény János urat, az Egészségért
Bt. ügyvezetőjét, aki nem jelent meg.
Felkérem az egészségügyi és szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottságunk a mai ülésen
tárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag elfogadta. Dr. Kemény János ügyvezető
igazgató úr is jelen volt.
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Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Mivel nincs, javaslom, hogy a beszámolót fogadjuk el. Aki ezzel egyetért kérem, az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 17 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert,
Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Pochner László, Dr. Ragó Pál), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata által foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak 2005. évi
foglalkozás egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
közgyűlés döntéséről a határozat megküldésével tájékoztassa az Egészségért
BT. ügyvezetőjét.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő: 2006. május 20.
9. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola céltámogatási kérelmének elbírálására
Előadó:
a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Pribékné Kazi Erika asszonyt, a Vasvári
Pál Általános Iskola igazgatóját, aki nem jelent meg.
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés két önálló „A” és
„B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a véleményező oktatási bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
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Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Sajnálatos módon az oktatási bizottság kerete igen véges, emiatt az „A” és a „B” változatnál is többségi szavazás nem
jött létre, ugyanakkor a bizottságnak szíve szerint az volt a véleménye, hogy az erkölcsi elismerés mellett anyagi elismerés is jár, de a bizottságunk azért foglalt így állást, mert az anyagi lehetőségeink korlátozottak. Egyénileg nekem az a véleményem,
hogy Martin Jánosné, aki a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztje kitüntetést
kapta, ehhez nem jár államilag anyagi elismerés, mindenképpen fontos lenne, hogy
anyagi elismeréssel is hozzátegyünk ahhoz a munkához, amit az elmúlt időszakban
végzett. Hosszabb távon mindenképpen meg kellene oldani azt a dilemmát, ami
fennáll a különböző kitüntetéseknél, mert jó pár kitüntetésnél államilag is jár anyagi
összeg, ugyanakkor sok olyan kitüntetés is van, amelyek csak erkölcsi kitüntetések,
anyagiak nem járnak hozzá. Van amelyik iskola saját hatáskörben meg tudja oldani,
van amelyik nem tudja megoldani, és akik nem tudják megoldani, azok fordulnak a
közgyűléshez, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen rendezni kell ezt a közgyűlésnek, meg kellene oldani. Én a javaslat azon részével értenék egyet, hogy járuljunk
hozzá anyagilag is a kitüntetéshez.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, szavazzunk. Az „A” változatot fogom először feltenni szavazásra,
amely a támogató javaslat. Kérem, aki a határozati javaslat „A” változatát elfogadja,
az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 21
fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid
Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Ladányi Béla), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 132/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatójának kérelmét, - hogy Martin Jánosné pedagógusnak a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetéshez adható anyagi elismerést az önkormányzat finanszírozza - támogatja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Martin Jánosné - a Vasvári Pál Általános Iskola pedagógusa - részére, kitüntetéséhez anyagi elismerésként az iskolán keresztül járulékokkal együtt 281.430.- Ft, azaz kettőszáznyolcvanegyezernégyszázharminc forint céltámogatást nyújt az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 16.) KR számú rendelete oktatási célok és egyéb feladatok költséghely terhére.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló - többször módosított és kiegé-
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szített -1/1993. (I. 27.) KR számú rendelet 42.§ (4) bekezdésére figyelemmel gondoskodjon az összeg intézmény részére történő átutalásáról.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2006. május 12.
10. Javaslat a Sándor Frigyes Zeneiskola igazgatójának megbízására
Előadó: a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Balogh Zoltán András pályázót.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Balogh Zoltán András számára – mellette szavazott 21 fő
(Kismoni László, Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács
Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem
szavazott 1 fő (Almási Zsolt), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot
biztosított.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a véleményező oktatási bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Ezzel a napirendi ponttal kezdődnek
azok az igazgatói előterjesztések, ahol a közgyűlésnek állást kell foglalni, hogy ki
kapjon 5 évre megbízatást az igazgatói posztokon. A város nyolc igen fontos oktatási, nevelési intézményéről van szó. Ez év július 1-én jár le a jelenlegi igazgatóknak a
megbízatása, és az elmúlt fél évben az oktatási bizottság az előkészítő munkákat végezte. Pár gondolatot szeretnék az előkészítő munkánk kapcsán elmondani. A pályázati kiírás a vezető kiválasztás folyamatának első része volt, amikor is kiírásra került
a nyolc intézményvezetői helyre, a négy általános iskolában, a két középiskolában és
a logopédiai intézetnél, illetve a zeneiskolában. A pályázati felhívásra beérkeztek a
pályázóknak a javaslatai, illetve hogy hány érkezett be, hogyan, erre nem térek ki. El
kell mondani azt, hogy a pályázatokat a törvényi előírásoknak megfelelően a nevelőtestületek, alkalmazotti értekezletek megtárgyalták. A kiválasztási folyamatnak része
volt, amikor a közgyűlés ez év tavaszán tárgyalta mind a nyolc intézménynek az elmúlt 5 évben végzett munkáját. Ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy az elmúlt 5 évben azon vezetők, akik 5 évvel ezelőtt megbízatást kaptak hogyan teljesítették a vállalt feladatot, illetve a jelenlegi pályázat alapján segítséget nyújtani a jelenle-
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gi nyolc vezetőnek ahhoz, hogy mit kell majd a következő időszakban elvégezni
azoknak, akik ezt a megbízatást elnyerik. Én összességében mind a nyolc pályázatnál ezzel összefüggésben azt tudom elmondani, hogy a pályázatok a törvényeknek
és a rendeleteknek megfelelően történt, és megfelelően előkészítve kerültek a közgyűlés elé. Rátérve a jelenlegi pályázónak a munkájára, egy pályázat érkezett, a jelenlegi igazgató pályázott a továbbiakban is, Balogh Zoltán úr. Az oktatási bizottság
megtárgyalta, egyhangú szavazással javasolta a közgyűlésnek, hogy újabb 5 évre
kapjon megerősítést a munkájában.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Mivel nincs, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki a határozati javaslattal
egyetért, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 21 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi
Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 133/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Balogh Zoltán Andrást
2006. augusztus 1-jétől 2011. július 31-éig terjedő határozott időre a Sándor Frigyes Zeneiskola igazgatói teendőinek ellátásával. Havi járandósága: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1.
számú mellékletében a megbízottra vonatkozó fizetési osztály és fizetési fokozat
által garantált illetmény és a további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő, a Kjt. 66.§-a alapján adandó illetménynövekedés, a vezetői pótlék a Kjt. 70. §-a alapján, valamint keresetkiegészítés a vezetői tevékenységért.
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
Határidő: - a határozat közlésére: 2006. május 18.
- a határozat végrehajtására: 2006. augusztus 01.
11. Javaslat a Széchenyi István Gimnázium vezetésével kapcsolatos feladatok
ellátására szóló megbízására
Előadó: a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
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A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Fábián István urat, a Széchenyi István
Gimnázium igazgató-helyettesét.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Fábián István számára – mellette szavazott 20 fő (Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid Béla,
Hosszú János, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné,
Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Jakab
Sándor, Somogyi György), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot
biztosított.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a véleményező oktatási bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Tisztelt Alpolgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! A második előterjesztés van előttünk.
Említettem, hogy a pályázatokat kiírtuk. Sajnálatos módon a Széchenyi István Gimnáziumba pályázat nem érkezett. Úgy gondolom, hogy ez elgondolkodtató abból a
szempontból, hogy a következő időszakban arra kell törekedni, hogy minden intézménynél az utánpótlás felkészítése valamiképpen egy kicsit jobb előtérbe kerüljön
annak érdekében, hogy belülről is legyen pályázó. Természetesen hogy az ország
különböző területéről mennyien és hogyan pályáznak, ezt nem tudjuk befolyásolni,
de azt mindenképpen igen, hogy az iskola saját nevelésű fiatalabb tanárait majd felkészítve, persze ehhez kell a saját hozzáállás, aki vállalkozik is erre. Az előterjesztésben – gondolom mindannyian tudjuk – Fábián István úr lett felkérve, hogy vállalja
ezt az egy éves megbízatást, és én úgy gondolom, Fábián István, aki az iskolában
évtizedek óta tanít, és nagyon jó, és vártuk volna, hogy esetleg pályázik, a pályázatot
nem nyújtotta be, de elvállalta ezt a megbízatást. Úgy gondolom, hogy jól dönt a közgyűlés, ha elfogadja az egy éves megbízatást, és meg kell köszönni Fábián István
úrnak, hogy elvállalja és reméljük, hogy egy év elteltével lesz arra lehetőség, hogy
vagy ő, vagy pedig az iskolából más, majd egy újabb pályázatnál 5 éves megbízatást
kapjon.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Mivel nincs, kérem az eredeti határozati javaslatra szavazzunk, aki egyetért kérem,
az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 22 fő (Kismoni László, Almási Zsolt,
Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Dr. Kovács Pálné, Ladányi
Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Se-
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lyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 134/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Fábián Istvánt 2006. augusztus 1-jétől 2007. július 31-éig terjedő határozott időre a Széchenyi István
Gimnázium vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával. Havi járandósága: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 1. számú mellékletében a megbízottra vonatkozó fizetési osztály és fizetési
fokozat által garantált illetmény és a további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő, a Kjt. 66.§-a alapján adandó illetménynövekedés, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint vezetői pótlék a Kjt. 70. §-a
alapján.
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
Határidő: - a határozat közlésére: 2006. május 18.
- a határozat végrehajtására: 2006. augusztus 1.
12. Javaslat az OM Alapkezelő szakképzési programok előkészítését szolgáló
pályázatán való részvételre
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Szemenyei István urat, az ifjúsági és
sportiroda főmunkatársát.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Szemenyei István számára – mellette szavazott 21 fő
(Kismoni László, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Cserni Béla, Dávid
Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Dr. Kovács Pálné), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – tanácskozási jogot
biztosított.
Kismoni László alpolgármester:
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Kérdezem a pénzügyi, az oktatási, valamint a gazdasági bizottság elnökét, kívánnake szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Nekem nem, mint levezető elnök, hanem mint humán alpolgármester pontosítani
szeretném a határozati javaslat 2. számú pontját, ami arról szól, hogy a közgyűlés
egy pályázaton elnyerendő összeg, amit nem tudunk pontosan, hogy mennyi lesz,
mert 5 és 10 millió Ft között bármennyi lehet, hogy a munka tudjon haladni, megfinanszírozzuk előre ennek az összegnek a mértékét, én azt javaslom, hogy a 2. pontba kerüljön bele, hogy legfeljebb 10 millió Ft összeget, ez azért lenne, mert pontosan
azért kell megfinanszírozni, hogy amennyit majd nyerünk. Tehát azt javaslom, hogy
előfinanszírozás céljából utána kerüljön bele, hogy legfeljebb 10 millió Ft összeget
biztosítsunk.
Amennyiben nincs hozzászólás, a módosító javaslatot teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Kismoni László alpolgármester javaslatát, mely szerint a
határozati javaslat 2. pontja egészüljön ki azzal, hogy legfeljebb 10.000.000,- Ft-ot
biztosítson a közgyűlés – mellette szavazott 21 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert,
Cserni Béla, 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, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta.
Kismoni László alpolgármester:
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel a kiegészítéssel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 21 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert,
Cserni Béla, 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, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 135/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Oktatási Minisztérium
Alapkezelő Igazgatósága „a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére” című pályázatára.
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1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá hozzájárul ahhoz, hogy
eredményes pályázat esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata előfinanszírozás céljából – legfeljebb 10.000.000 Ft összeget biztosítson a 2006.
évi költségvetés pályázati tevékenység, -felkészítés, -önrész sora terhére.

Felelős: a határozat végrehajtásáért
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési irodavezető
Határidő:
2006. május. 7.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a pályázaton részt vevő partnerekre a pályázat részletes költségvetésére irányuló határozati javaslatát.
Felelős: a határozat végrehajtásáért
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
Határidő:
2006. május. 18.
3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban
foglalt döntést a 2006. évi költségvetés soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.
Felelős: -

a 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 végrehajtása előkészítésében való
közreműködésért
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
a 2006. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
13. Javaslat a „Fejér Megyei Minőségi Díj 2006.” pályázat támogatására és kiírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a napirendi pont előadói közül a pénzügyi és a gazdasági bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni, valamint felkérem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
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Kecskés Rózsa képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettese:
A bizottság tárgyalta, egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 19 fő (Almási Zsolt, 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, Somogyi György, Szántó Péter,
Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), nem szavazott 1 fő
(Cserna Gábor), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 136/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és részt vesz a 2006. évi
Fejér Megyei Minőségi Díj pályázat kiírásában.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Fejér Megyei Minőségi
Díj 2006 Bizottság összetételét és a bizottságba, Dr. Kálmán András
polgármestert, Dr. Hőnigh Magdolna aljegyzőt és Tenyér Mihály minőségügyi
szakértőt, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj Bizottságba Dr.
Hőnigh Magdolna aljegyző asszonyt delegálja.
Felelős:

Határidő:

– a határozat közléséért:
a polgármester
a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
2006. május. 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 750 ezer Ft-tal járul hozzá a pályázati eljárással kapcsolatos költségekhez, a költségvetés „pályázati tevékenység,
-felkészítés, -önrész” céltartalék sora terhére, létrehozza az erre vonatkozó megállapodást (lásd az előterjesztés 2. sz. melléklete) és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Határidő:

– a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
2006. december. 31.
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2006. évi
költségvetés módosításánál a határozat 3. sz. pontjában szereplő támogatási
összeget vegye figyelembe.
Felelős:

Határidő:

– a 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 végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
A 2006. évi költségvetés módosításának időpontja.

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi
közbeszerzési terve elfogadására
Előadó: a Közbeszerzési Tanácsadó Testület elnöke
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a Kerekes Judit asszonyt, a Közbeszerzési Tanácsadó Testület elnökét,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 19 fő (Almási Zsolt, 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, Somogyi György, Szántó Péter,
Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), nem szavazott 1 fő
(Cserna Gábor), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 137/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal
2006-os évre vonatkozó, az előterjesztés 1-es számú mellékletét képező közbeszerzési tervét.
Felelős:

Határidő:

- a határozat közléséért:
polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs irodát vezető aljegyző.
2005. május 19.
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15. Javaslat a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására
Előadó:
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés két önálló „A” és
„B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogyha a közgyűlés az „A” változat elfogadása mellett dönt, akkor a támogatási összeget meg kell határoznunk.
Kérdezem az oktatási, a pénzügyi, valamint a gazdasági bizottság elnökét, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Nagyon rövid leszek, az „A” változat kipontozott helyére javaslok 500.000 Ft-ot azzal
az indokkal, hogy azt gondolom, ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, de jelzésértékű támogatásként tettük ezt a javaslatot már a gazdasági bizottsági ülésen is,
tennénk ezt itt is a közgyűlésen. Tehát 500.000 Ft jelképes támogatásra tennék javaslatot.
Kismoni László alpolgármester:
Somogyi képviselő úr javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy az
„A” változatban 500.000 Ft támogatás szerepeljen, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Somogyi György javaslatát, mely szerint a határozati javaslat „A” változatában 500.000 Ft támogatás szerepeljen – mellette szavazott 8 fő
(Cserni Béla, Dr. Kántor Károly, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Pochner László, Dr.
Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Somogyi György), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila),
tartózkodott 11 fő (Almási Zsolt, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés
Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Nagy Anikó, Selyem József, Szántó Péter,
Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barányi Albert, Cserna Gábor), távol volt 1 fő (Dr.
Kálmán András) – nem fogadta el.
Kismoni László alpolgármester:
Azt gondolom, hogy először a „B” változatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 15
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fő (Almási Zsolt, 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, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő
(Cserni Béla), tartózkodott 4 fő (Dr. Kántor Károly, Ladányi Béla, Pochner László, Somogyi György), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 138/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére - a nyíregyházi bejegyzésű Kárpátaljai Magyar Főiskoláért alapítványon keresztül - a főiskola épületének felújításához.
Felelős: a határozat közléséért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2006. május 12.
16. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
pályázatának (LKFT-2006-LA-2) kiírására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
Kismoni László alpolgármester:
Felkérem a gazdasági bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Rohonczi Sándor képviselő, a gazdasági bizottság elnöke:
Gazdasági bizottság tegnapi ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 7 egyhangú
szavazattal elfogadásra javasolja.
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 21 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert,
Cserni Béla, 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, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol
volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 139/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
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1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának
és a lakóépületek környezete felújításának támogatására a 9/2001.(II.23.)KR rendelete alapján a lakóközösségek 2/3-os önrész vállalásával. Egyben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati díjakat befizeti.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
az LKFT-2006-LA-2 pályázatot írja ki.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda vezetője
Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére
2006. május 19.
17. Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2006. IIII. havi pénzügyi terve teljesítéséről
Előadó: a polgármester
Kismoni László alpolgármester:
Kérdezem a véleményező pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét, hogy kívánnak-e
szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Kismoni László alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 17 fő (Almási Zsolt, Barányi Albert,
Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni
László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő
(Cserni Béla, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 2 fő (Dr. Kántor Károly, Somogyi György),
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol volt 1 fő (Dr. Kálmán András) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala 2006. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Kismoni László alpolgármester:
Most szünetet rendelek el, mivel az interpellációra polgármester úr adott választ.
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Szünet.
Szünet után:
Dr. Kálmán András polgármester:
Pochner László képviselő úr írásbeli interpellációjára adott válasz elfogadásáról döntenünk kell.
Kérdezem Pochner László képviselő urat, hogy elfogadja-e az interpellációra adott
választ.
Pochner László képviselő:
Nem.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem, szavazzunk az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozóan. Aki az
interpellációra adott választ elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés az interpellációra adott választ – mellette szavazott 15
fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, 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, Tóth Kálmán), ellene szavazott
4 fő (Cserni Béla, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Somogyi György), tartózkodott 1 fő
(Ladányi Béla), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Somogyi György, Szántó Péter) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 141/2006. (V.04.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Dr. Kálmán András polgármester Pochner László képviselő interpellációjára adott válaszát.
Felelős:
Határidő:

- a határozat közléséért: a polgármester
2006. május 10.

Dr. Kálmán András polgármester:
Az SZMSZ 18.§ (2) - (3) bekezdése értelmében az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző 5 nappal, a szóbeli interpellációt pedig az ülés napján 12,00 óráig kell a
polgármesternek bejelenteni.
Ilyen bejelentés nem érkezett, ezért interpellációra nincs lehetőség, de interpellációnak nem minősülő kérdés azonban lehetséges.
Kérdezem ilyen kérdés van-e?
Barányi Albert képviselő:
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Tudom ugyan a választ, mert ez ügyben egyeztettem, de tisztelettel felkérem az illetékes irodát, hogy a közgyűlést tájékoztassa a szúnyogirtásról, hogyan és miképpen
lesz elvégezve.
Somogyi György képviselő:
Borzasztóan sok a szúnyog, az árvíz miatt is nagyon elszaporodtak. Kérem a tájékoztatást, hogy mikor történik szúnyogirtás.
Tóth Kálmán képviselő:
Áprilisban volt a városüzemeltetési és fejlesztési irodával egy helyszíni bejárás. A bejárásról készült jegyzőkönyvet még a mai napig nem kaptam kézhez. Ez mikor történik meg.
Nemes Józsefné a városüzemeltetési és fejlesztési iroda csoportvezetője:
Barányi és Somogyi képviselő urak kérdésére a szúnyogirtással kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás lezajlott, szerződés van a vállalkozóval. Az iroda péntekre kiértesítette a méhészeket és pénteken este lesz az első irtás
alkonyatkor. Ha esik az eső, akkor vagy szombaton, vagy vasárnap kísérlik meg. Tájékoztatásul közlöm, hogy múlt héten szombaton volt a Duna-parton egy kisirtás. A
szerződésben hat irtás szerepel, az első időszakban legalább hetente, vagy 10 naponta lesz a szúnyogirtás.
Tóth Kálmán úr kérdésével kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nem láttam a
jegyzőkönyvet, ami iránt érdeklődik, utána nézek, és 8 napon belül megküldjük részére a jegyzőkönyvet.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Mint ahogy az ülés elején jeleztem, a következő napirendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a zárt ülésen a képviselőkön, a jegyzőn és a jegyzőkönyvvezetőkön kívül csak azok vehetnek részt, akiknek a részvételi és tanácskozási
jogát a közgyűlés ülésünk elején szavazatával biztosította.

Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a meghívottak megjelenését és a nyilvános ülést bezárta.
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K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

