JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. október 17-ei
alakuló üléséről.

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
1. Dr. Kálmán András
2. Cserna Gábor
3. Cserni Béla
4. Dr. Dorkota Lajos
5. Gál Roland
6. Gombos István
7. Dr. Kántor Károly
8. Kecskés Rózsa
9. Kismoni László
10. Kiss András
11. Nagy Szilárd
12. Nagy Zoltánné
13. Parrag Viktória
14. Pintér Attila
15. Pochner László
16. Dr. Ragó Pál
17. Rácz Mária
18. Rohonczi Sándor
19. Selyem József
20. Dr. Skaliczki Andrea
21. Somogyi György
22. Szepesi Attila
23.Szűcs Aranka
24.Tóth Kálmán
25.Tóth László

képviselő

Igazoltan távol:
Szántó Péter

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Dr. Deák Mária
Horváth László

címzetes főjegyző
aljegyző
a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda
vezetője
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
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Kovács Péter
Dr. Kukorelli Sándor
Dr. Kresák Ilona
Molnárné Dr. Jászberényi Rita
Szabó Imre
Takács Csaba
Tóthné Záhorszky Margit
Kovács László

vezetője
az okmányiroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
a gyámhivatal vezetője
az építésügyi és környezetvédelmi iroda
vezetője
az ifjúsági és sportiroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Részvénytársaság elnök-igazgatója

Szózat.
Dr. Kántor Károly korelnök köszöntötte a testületi tagokat, valamint a meghívottakat
és az alakuló ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a 25 megválasztott képviselő közül 24 fő, valamint a polgármester úr jelen van. A testület határozatképes.
Dr. Kántor Károly korelnök:
Tisztelt Közgyűlés!
Mint Önök előtt is ismert, a választások végeredménye Dunaújvárosban a jogorvoslati kérelem miatt csak 2006. október 8-án 16.00 órakor lett jogerős. A közgyűlés alakuló ülésének mai napra történő összehívására azért került sor, mert az alakuló ülés
előkészítését megelőző egyeztetések csak a jogerős eredmény után kezdődhettek
meg.
Tisztelt Képviselőtársaim!
Javaslom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását.
Kérdezem egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki a kiküldött napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kántor Károly korelnök szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a kiküldött napirendi pontok tárgyalását – mellette szavazott 23 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán
András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 2 fő (Dr. Kántor Károly,
Rácz Mária) – elfogadta.
Dr. Kántor Károly korelnök:
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Tisztelt Képviselőtársaim!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés - többek között - választás esetén zárt ülést tart, ha az érintett (érintettek) a nyilvános tárgyalásba nem egyeznek bele.
A meghívóban szereplő 7.) pont, szóbeli előterjesztésében a polgármester úr alpolgármesterek választására tesz javaslatot. Az előzetes egyeztető tárgyalásokon a
pártok és társadalmi szervezetek által jelölt Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos és Pintér Attila képviselő urak írásban nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak nyílt ülésen
történő megválasztásukhoz.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990 LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés a.) pontja értelmében a közgyűlés zárt ülést tart - többek között - kitüntetési ügy tárgyalásakor is. A
meghívóban 11.) napirendi pontként szereplő előterjesztés kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatot tartalmaz, ezért e napirendet zárt ülésen kell tárgyalnunk.
A 11.) napirend tárgyalásán az SZMSZ 11.§ (6) bekezdés a.) pontja alapján részt
vesz Tóthné Záhorszky Margit, mint ügyismerettel rendelkező irodavezető.
Napirend:
Nyilvános ülés:
1. Beszámoló a 2006. október 1-jei általános önkormányzati választások eredményéről, valamint a megbízólevelek átadása a polgármester és a közgyűlési képviselők részére
Előadó és a megbízólevelek átadója: a helyi választási bizottság elnöke
2. A közgyűlési képviselők eskütétele
Az esküt kiveszi: a korelnök
3. A polgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: a korelnök
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének, valamint
költségátalányának megállapítására
Előadó: a korelnök
5. Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló –
többszörösen módosított és kiegészített – 3/1991. (III.19.) KR számú rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításának koncepciójára és az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: a polgármester
6. Javaslat szavazatszámláló bizottság megválasztására
Előadó: a polgármester
7. Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztására (szóbeli
előterjesztés)
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Előadó:

a polgármester

8. A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Az esküt kiveszi: a polgármester
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város társadalmi megbízatású alpolgármesterei tiszteletdíjának, valamint költségátalányának megállapítására
Előadó:
a polgármester
10. Javaslat a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakközépiskola Európai Uniós
(HEFOP) pályázaton való induláshoz történő önkormányzati kezességvállalásra
Előadó:
a polgármester
Zárt ülés:
11. Javaslat „Dunaújvárosért Díj” adományozására
Előadó: a polgármester
1.) Beszámoló a 2006. október 1-jei általános önkormányzati választások eredményéről, valamint a megbízólevelek átadása a polgármester és a közgyűlési képviselők részére
Előadó és a megbízóleveleket átadja: a helyi választási bizottság elnöke
Dr. Kántor Károly korelnök:
Felkérem Dr. Bakos Károly urat, a helyi választási bizottság elnökét, hogy a választás végleges eredményéről szóló beszámolót tartsa meg, és a megbízóleveleket adja
át.
Dr. Bakos Károly a helyi választási bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztemhez képest és a feladatomnak megfelelően fel kell olvasnom azt a szép beszámolót, amely a választást nagyszerűen előkészítő és adminisztratíve lebonyolító
választási iroda dolgozói írtak nekem. A Magyar Köztársaság elnökének határozatával 2006. október 1-re tűzte ki a helyi települési önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját. A 2006. július 15-i határidő lejárta előtt érvényesen
összesen 6 kisebbséghez tartozó választópolgár kérte a kisebbségi névjegyzékbe
történő felvételét, ami a kisebbségi önkormányzati választás kitűzésének alapja. E kisebbségek a cigányok, görögök, horvátok, lengyelek, ruszinok és a szerbek voltak.
Mivel a kezdeményezések jogszerűek voltak, a helyi választási bizottság mind a 6
esetben kiírta a kisebbségi választásokat Dunaújvárosban 2006. október 1-re.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. augusztus10-én tartott rendkívüli ülésén megválasztotta a választások szakszerűségét és jogszerűségét helyben
felügyelő helyi választási bizottság 3 fő tagját és 2 fő póttagját. A bizottság elnökéül
Dr. Bakos Károlyt, elnökhelyetteséül Dr. Hanák Tamást választotta meg. A bizottság
harmadik, önkormányzat által választott tagja Dr. Rácz György lett. Póttagoknak a
közgyűlés Jankó Árpádot és Kondor Lászlót választotta meg. A választási időszak
alatt a bizottságban 6 jelölőszervezet, az MSZP, a FIDESZ, a Civil Szövetség, az
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SZDSZ, az MDF és a Munkáspárt 2006 delegált tagot, amely így összesen 9 tagú
volt.
A választási időszak alatt a bizottság 5 fő polgármester, 85 fő helyi önkormányzati
képviselő és összesen 38 fő kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltségéről döntött. 6 jelölőszervezet, az MSZP, a FIDESZ, a Civil Szövetség, az SZDSZ, az MDF
és a Munkáspárt 2006 élt a kompenzációs listaállítás jogával.
A kampányidőszak alatt a választás tisztaságára vonatkozóan 2 esetben érkezett értékelhető kifogás. Ezek elsősorban a választási alapelvek, jogszabályok megsértésére és egyben a választói akarat jogtalan befolyásolására vonatkoztak. A bizottság az
egyik esetben megállapította a választási alapelvek megsértését, a másik esetben a
kifogást áttette az elbírálásra jogosult szervhez a Székesfehérvári Helyi Választási
Bizottsághoz, amely szintén elmarasztaló döntést hozott. A választás napja rendkívüli esemény nélkül telt el.
A választás napján a 42.398 választásra jogosult választópolgárból 19.694 fő élt szavazásjogával. Ez 46,4 %-os részvételi arányt jelent.
Az összesített szavazatok alapján a helyi választási bizottság megállapította a választás végeredményét, amely ellen határidőben 1 fellebbezés érkezett. A fellebbezésben 3 választókerület, a 3., 7. és a 9. kerület eredményét támadták meg. A fellebbezést a területi választási bizottság elutasította és helybenhagyta a Dunaújvárosi
Helyi Választási Bizottság eredményt megállapító döntését. E határozat ellen a jogorvoslati határidőn belül senki nem élt további jogorvoslattal, ezért a választás eredménye 2006. október 8-án 16 órakor jogerőre emelkedett. Ez alapján Dunaújvárosban a választások végeredménye a következő:
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterévé a Magyar Szocialista Párt jelöltjét,
Dr. Kálmán Andrást választották meg 6 658 db érvényes szavazattal.
Megválasztásához ezúton is gratulálok.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tagjává egyéni választókerületből választott képviselők névsora:
1. számú egyéni választókerület, Gombos István
Civil Szövetség
2. számú egyéni választókerület, Nagy Zoltánné
FIDESZ
3. számú egyéni választókerület, Szántó Péter
MSZP
4. számú egyéni választókerület, Cserni Béla
FIDESZ
5. számú egyéni választókerület, Gál Roland
FIDESZ
6. számú egyéni választókerület, Cserna Gábor
FIDESZ
7. számú egyéni választókerület, Szűcs Aranka
MSZP
8. számú egyéni választókerület, Nagy Szilárd
MSZP
9. számú egyéni választókerület, Parrag Viktória
MSZP
10. számú egyéni választókerület, Kismoni László
MSZP
11. számú egyéni választókerület, Kecskés Rózsa
MSZP
12. számú egyéni választókerület, Tóth László György FIDESZ
13. számú egyéni választókerület, Tóth Kálmán
MSZP
14. számú egyéni választókerület, Dr. Dorkota Lajos FIDESZ
15. számú egyéni választókerület, Kiss András
FIDESZ
A FIDESZ Magyar Polgári Párt kompenzációs listája 3 mandátumot kapott. A listán
megválasztott képviselők névsora:
Szepesi Attila
Dr. Ragó Pál István
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Rácz Mária
A Magyar Szocialista Párt kompenzációs listája 3 mandátumot kapott.
A listán megválasztott képviselők névsora:
Pintér Attila
Rohonczi Sándor
Selyem József
A Dunaújvárosi Civil Szövetség, a Dunaújváros Jövőjéért Egyesület és a Lakásüzemeltetők Érdekvédelmi Szövetsége közös kompenzációs listája 3 mandátumot kapott.
A listán megválasztott képviselők névsora:
Pochner László
Somogyi György
Dr. Kántor Károly
A Szabad Demokraták Szövetsége kompenzációs listája 1 mandátumot kapott.
A listán megválasztott képviselő:
Dr. Skaliczki Andrea
A közgyűlési képviselők megválasztásához gratulálok.
Mind a 6 kisebbségi választás érvényes és eredményes volt.
Dunaújvárosban cigány, görög, horvát, lengyel, ruszin és szerb kisebbségi önkormányzat jött létre, egyenként 5-5 fővel.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
Csányi Kálmánné
Horváth Lajos
Mezei Vilmosné
Nagy Veronika
Szűcs Imréné
Mind az 5 fő a Roma Diplomások Országos Szervezete, jelölőszervezet jelöltje.
A Görög Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
Sziákisz Nikoszné
Kosztopulosz Mónika
Szokalopulosz Paszkáliszné
Parzinkasz Janisz
Varga Edit
Mind az 5 fő Syllogosz jelölőszervezet jelöltje.
A Horváth Kisebbségi Önkormányzat tagja:
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Borbély Tiborné
Grabarics Gábor Imre
Grábics Gábor Ferenc
Markovics Sándor
Dr. Miskolczi László Pál
Mind az 5 fő a Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölőszervezet jelöltjei.
A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
Babus Béla
Mudra Krystyna
Kálmán Józse Viktorné
Modrzejewska Ewa Krystyna
Ráth István
Mindannyian a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete jelölőszervezet jelöltjei.
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tagja:
Palóczi Tímea
Grábics Iván
Juhász István Barnabás
Álmánné Ivacs Erika
Princz István
Mindannyian a Magyarországi Ruszinok Szervezete jelölőszervezet jelöltjei.
A Szerb Kisebbség Önkormányzat tagjai:
Benkovics Ferenc
Benkovics Nóra
Dr. Kollarics Béla
Csupity Simon
Ábrahámovics Tihamér Istvánné
Mindannyian a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület jelölő szervezet jelöltjei.
Gratulálok az ő megválasztásukhoz is.
Kérem ezután kerítsünk szert a megbízólevelek átadására.
Dr. Bakos Károly, a helyi választási bizottság elnöke a megbízóleveleket átadta a
polgármester úrnak, valamint a képviselőknek.
2.) A közgyűlési képviselők eskütétele
Az esküt kiveszi: a korelnök
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Dr. Kántor Károly korelnök:
Kérem a jelenlévőket, álljanak fel! A képviselőket arra kérem, hogy szíveskedjenek
az eskü szövegét utánam mondani:
Eskü szövege:
"Én ... 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."
Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen"
A képviselők letették az esküt.
3.) A polgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: a korelnök
Dr. Kántor Károly korelnök:
Kérem a jelenlévőket, álljanak fel! A polgármester urat arra kérem, hogy szíveskedjen az eskü szövegét utánam mondani:
Eskü szövege:
"Én Dr. Kálmán András 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. Kálmán András polgármester letette az esküt.
4.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének
megállapítására
Előadó: a korelnök
Dr. Kántor Károly korelnök:
A polgármester úr bejelentette személyes érintettségét, ezért kezdeményezem, hogy
a közgyűlés állapítsa meg az összeférhetetlenséget és foglaljon állást a kizárásáról.
A kizárás a tanácskozási jogra és a szavazásra vonatkozik.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a Közgyűlés és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzata (SZMSZ) szerint az érintett képviselő kezdeményezésére,
vagy bármely képviselő javaslatára a közgyűlés a kizárásról minősített többséggel
dönt. A minősített többség a megválasztott képviselők több mint felének támogató
szavazatát jelenti. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
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Szavazást rendelek el. Aki a kizárással egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kántor Károly korelnök szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr.
Dorkota Lajos, Gál Roland, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szepesi Attila, Szűcs Aranka,
Tóth Kálmán, Tóth László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Somogyi György), nem szavazott 2 fő (Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 313/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármestere illetményének, valamint költségátalányának megállapítására"
című napirend tárgyalása során a polgármestert - személyes érintettsége miatt - kizárta.
Dr. Kántor Károly korelnök:
Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 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.
Dr. Kántor Károly korelnök szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr.
Dorkota Lajos, Gál Roland, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), tartózkodott 3 fő (Gombos István, Pochner László, Somogyi
György), nem szavazott 2 fő (Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly) – a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 314/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kálmán András polgármester illetményét 2006. október 1-jei hatállyal 708.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kálmán András polgármester részére illetménye 25%-ának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg 2006.
október 1-jei hatállyal.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
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Határidő:

a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
az 1-2. pontban foglaltak végrehajtására: 2006. október 20.

Dr. Kántor Károly korelnök:
Az ülés vezetését átadom Dr. Kálmán András polgármester úrnak.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy gratuláljak az újonnan megválasztott
közgyűlésnek, valamennyi képviselőtársamnak, és további jó munkát kívánjak Dunaújváros érdekében.
Rátérünk az 5. napirendi pontra.
5. Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többszörösen módosított és kiegészített – 3/1991. (III.19.) KR számú rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításának koncepciójára és az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Az SZMSZ 29. § (4) bekezdése értelmében az SZMSZ-szel kapcsolatos rendeletalkotás kötelezően kétfordulós tárgyalást igényel. Ma a rendelet módosításának koncepcióját tárgyaljuk meg és fogadjuk el.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenekelőtt engedjék meg,
hogy a civil frakció nevében mi is minden megválasztott képviselőnek és polgármester úrnak, így a nyilvánosság előtt is nagyon jó erőt, egészséget és a város érdekében kifejtett tevékenységet kívánunk.
A napirenddel kapcsolatban két módosító indítvánnyal szeretnék élni, egyrészt korábban már a pártegyeztetést követően tájékoztattam a másik két szervezetet is arról, hogy a lakásügyi kérdésben mi eredetileg a városüzemeltetéshez szerettük volna
tenni, ez volt a közös konszenzus, majd átértékeltük és tettük a javaslatot és elfogadták, miszerint az egészségügyi és szociális bizottsághoz tegyük ezt a feladatot. A
másik, a korábbi egyeztetésünktől eltérően, gondolom csak véletlenszerűen történhetett, hogy a területfejlesztési bizottságot 5 főben állapították meg, vagy van leírva
koncepcióban, ezt 7 főben állapítottuk meg. Kérem ezt a módosító indítványt átvezetni, vagy elfogadtatni.
Dr. Kálmán András polgármester:

11

Mivel nincs több jelentkező, a napirendet lezárom. Somogyi képviselő úr módosító
indítványait teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a lakásügyek az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe kerüljenek a koncepcióban, majd később
az SZMSZ-ben, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Somogyi György javaslatát, mely szerint a lakásügyek
az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe kerüljön – mellette szavazott 25
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András,
Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó
Pál, Rácz Mária, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi
György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Somogyi képviselő úr azon javaslatát teszem fel szavazásra, amely arra vonatkozik,
hogy a területfejlesztési bizottság tagjainak száma az anyagban szereplő 5 fő helyett
7 fő legyen. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Somogyi György javaslatát, mely szerint a területfejlesztési bizottság tagjainak száma 7 fő legyen – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor,
Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr.
Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy
Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezek figyelembevételével a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 315/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése koncepcióként elfogadja az előterjesztés I., II. és III. fejezetében található SZMSZ módosítási javaslatot azzal,
hogy az I. fejezetben az állandó bizottságok hetedik francia bekezdése a következő: területfejlesztési bizottság 7 fő (4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő), tizedik
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francia bekezdése a következő: városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 7 fő (4 fő képviselő, 3 fő külső szakértő), valamint a lakásügyek az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe kerülnek.
2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1.) ponttal elfogadott koncepció alapján készíttesse el az SZMSZ módosítására
vonatkozó rendelettervezetet, és azt terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jegyző
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése
3.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottságot, hogy megválasztásukat követően a többi bizottság véleményének kikérése mellett végezze el az SZMSZ felülvizsgálatát és tegyen
javaslatot annak módosítására, kiegészítésére, esetleg egy új SZMSZ megalkotására.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közgyűlés valamennyi bizottságának elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködéséért:
a szervezési és jogi iroda vezetője
az egyes bizottságok ügyviteli feladatait ellátó irodák vezetői
Határidő: 2007. április 17.
6.) Javaslat szavazatszámláló bizottság megválasztására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Az előterjesztés tartalmazza a bizottság megválasztásának indokait.
Egyidejűleg javaslatot teszek a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak a
jelölésére. A szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Kántor Károly képviselő urat,
tagjainak pedig Dr. Ragó Pál és Selyem József képviselő urakat javaslom.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, kérdezem egyenként a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e?
Dr. Kántor Károly képviselő:
Igen.
Dr. Ragó Pál képviselő:
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Igen.
Selyem József képviselő:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Megállapítom, hogy a jelöltek elfogadták a javaslatot és más jelölés nem érkezett,
ennek megfelelően a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira az elhangzott
javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 316/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármesterek titkos választásának lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Kántor Károlyt, tagjainak Dr. Ragó Pált és Selyem Józsefet megválasztotta.
7.) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 34.§ (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, egyes önkormányzati feladatok ellátására a képviselők közül – titkos szavazással, a polgármester javaslatára alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat.
Élve az önkormányzati törvényben biztosított javaslattételi jogommal, ismerve az önkormányzatba bekerült pártok és civil szervezetek véleményét is, javaslatot teszek és
kezdeményezem Pintér Attila képviselő úr társadalmi megbízatású alpolgármesterré
történő megválasztását.
Kérdezem a jelöltet, a jelölést elfogadja-e?
Pintér Attila képviselő:
Igen.
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Dr. Kálmán András polgármester:
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. Kántor Károly képviselő:
Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatás a titkos szavazásról: Az SZMSZ 24. §-a a titkos szavazást megelőző koncepcionális módosítása érdekében Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése három társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat. Külön
szavazólap készült mindhárom társadalmi megbízatású alpolgármester választásáról. Szavazni csak a hivatalos szavazólapokon lehet a jelöltre, illetve több jelölt esetén a jelöltekre. Érvénytelen a szavazat, ha azt nem a hivatalos szavazólapokon adták le, ceruzával töltötték ki, a jelöltre, illetve több jelölt esetén egyikre sem adtak le
szavazatot, azaz a szavazólapot üresen dobták az urnába. Ha több jelölt esetén egynél több jelöltre adtak le szavazatot. A választás akkor eredményes, ha külön-külön a
társadalmi megbízatású alpolgármester jelöltek, illetve több jelölt esetén valamelyik
jelölt megkapja a megválasztott közgyűlési képviselők több, mint felének támogató
szavazatát, azaz a megválasztott 26 képviselőből minimum 14 támogatja a megválasztásukat. Ellenkező esetben az adott választás érvénytelen. Szavazni az aulában
felállított szavazófülkében lehet. Kérem képviselőtársaimat, hogy a szavazólapokat
vegyék át a szavazatszámláló bizottság tagjaitól, a képviselői névjegyzék aláírását
követően.
Szünet.
Szünet után:
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Kántor Károly képviselő:
Tisztelt Közgyűlés! Igen könnyű dolgom van, 25 igennel Pintér Attilát alpolgármesternek megválasztotta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kimondom, hogy a szavazás eredményes volt, ezért a közgyűlés a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 317/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés megbízatásának időtartamára Pintér Attilát társadalmi megbízatású alpolgármesternek – titkos szavazással –
megválasztotta.
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Dr. Kálmán András polgármester:
Kezdeményezem Cserna Gábor képviselő úr társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztását.
Kérdezem a jelöltet, a jelölést elfogadja-e?
Cserna Gábor képviselő:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Miután a szavazás menetét már korábban a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette, felkérem, hogy a bizottság tagjainak közreműködésével ossza ki a szavazólapot.
A szavazás és a szavazatok megszámlálásának idejére szünetet rendelek el.
Szünet:
Szünet után:
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Kántor Károly képviselő:
Cserna Gábor úr 25 igen szavazatot kapott.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kimondom, hogy a szavazás eredményes volt, ezért a közgyűlés a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 318/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés megbízatásának időtartamára Cserna Gábort társadalmi megbízatású alpolgármesternek – titkos szavazással
– megválasztotta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kezdeményezem dr. Dorkota Lajos képviselő úr társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztását.
Kérdezem a jelöltet, a jelölést elfogadja-e?
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Dr. Dorkota Lajos képviselő:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Miután a szavazás menetét már korábban a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette, felkérem, hogy a bizottság tagjainak közreműködésével ossza ki a szavazólapot.
A szavazás és a szavazatok megszámlálásának idejére szünetet rendelek el.
Szünet.
Szünet után:
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Kántor Károly képviselő:
Dr. Dorkota Lajos úr 25 igen szavazatot kapott.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kimondom, hogy a szavazás eredményes volt, ezért a közgyűlés a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 319/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés megbízatásának időtartamára Dr. Dorkota Lajost társadalmi megbízatású alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasztotta.
8. A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Az esküt kiveszi: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A megválasztott alpolgármestereknek e minőségükben ismételten esküt kell tenniük,
kérem képviselőtársaimat álljanak fel, és a megválasztott alpolgármestereket, hogy
az esküt utánam mondva tegyék le:
Eskü szövege:
„Én … 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
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el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Dunaújváros javát szolgálom.
„Isten engem úgy segéljen.”
Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos és Pintér Attila az esküt letették.
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város társadalmi megbízatású alpolgármesterei tiszteletdíjának, valamint költségátalányának megállapítására
Előadó:
a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A megválasztott alpolgármesterek személyesen érintettek a javaslat elbírálásában,
ezért összeférhetetlenségéről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.
Amennyiben a közgyűlés az alpolgármestereket a döntésből kizárja, a szavazáson
nem vehetnek részt, de a szavazás eredményének megállapítása során jelenlévőnek
kell őket tekinteni.
Az előzőek alapján elrendelem a szavazást. Először kérem, hogy Cserna Gábor alpolgármester úr kizárásáról szavazzunk.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 320/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város társadalmi megbízatású alpolgármesterei tiszteletdíjának, valamint költségátalányának megállapítására" című napirend tárgyalása során Cserna Gábor alpolgármestert - személyes érintettsége miatt - kizárta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem, hogy dr. Dorkota Lajos alpolgármester úr kizárásáról szavazzunk.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 321/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város társadalmi megbízatású alpolgármesterei tiszteletdíjának, valamint költségátalányának megállapítására" című napirend tárgyalása során dr. Dorkota Lajos alpolgármestert - személyes érintettsége miatt - kizárta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem, hogy most Pintér Attila alpolgármester úr kizárásáról szavazzunk.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 322/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város társadalmi megbízatású alpolgármesterei tiszteletdíjának, valamint költségátalányának megállapítására" című napirend tárgyalása során Pintér Attila alpolgármestert - személyes érintettsége miatt - kizárta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim! Csak emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a vonatkozó szabályok szerint az előző társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjára, illetve költségátalányára tettünk javaslatot, mert a szabály így szól. Ennek megfelelően kérem ennek támogatását.
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.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 22 fő (Cserni Béla, Gál Roland,
Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni
László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pochner László,
Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea,
Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Pintér Attila) – a következő határozatot
hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 323/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos és
Pintér Attila társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 2006. október
17-ei hatállyal 305.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos és
Pintér Attila társadalmi megbízatású alpolgármesterek részére tiszteletdíjuk 20%ának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg 2006. október 17-ei hatállyal.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
az 1-2. pontban foglaltak végrehajtására: 2006. október 20.

10. Javaslat a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakközépiskola Európai Uni ós (HEFOP) pályázaton való induláshoz történő önkormányzati kezességvállalásra
Előadó:
a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
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.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rácz Mária, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 324/2006. (X.17.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó legfeljebb 2.364.000 Ft, azaz kétmillió-háromszázhatvannégyezer forint erejéig, 2008. február 29-éig kezességet vállaljon a Rosti Pál Gimnázium és Szakképző Iskola a HEFOP 2.3.2. „Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások” megnevezésű pályázatának megvalósításához. A közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a biztosítéknyújtás alól mentességet élvező kedvezményezettek részére” megnevezésű iratot aláírja.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
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Határidő:

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a határozat közléséért és a nyilatkozat kiállításáért:
a koordinációs iroda vezetője
- a kezességbiztosítás elhatárolásáért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
2006. október 19.

Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Az ülés előtt átvették a vagyon-nyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványokat.
Kérem, hogy a vagyon-nyilatkozatokat kitöltve, 30 napon belül juttassák el a szervezési és jogi iroda közreműködésével az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökéhez, vagy az általa megbízott személyhez. Felhívom a figyelmet, hogy a nyomtatványok kitöltése és határidőben visszajuttatása kötelező minden képviselő számára,
mert a határidő elmulasztása esetén a vagyonnyilatkozat benyújtásáig a képviselő a
jogait nem gyakorolhatja, és az 1990. évi LXV. tv. 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.
Miután a 11.) napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, a nyilvános ülést berekesztem.
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 az SZMSZ biztosítja.
Az új képviselőtársaim miatt jelzem, hogy a zárt ülésre új jelenléti ívet kell kitölteni,
ezért kérem, hogy a szünet ideje alatt képviselőtársaim az új jelenléti ívet írják alá.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a meghívottak megjelenését és a nyilvános alakuló ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

