JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. március
30-ai rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
1. Dr. Kálmán András
2. Almási Zsolt
3. Barányi Albert
4. Böszörményi Zoltán
5. Dávid Béla
6. Dr. Gyöngyösi Pál
7. Huszti József
8. Illéssy István
9. Kecskés Rózsa
10. Kerekes Judit
11. Kiss András
12. Kismoni László
13. Mlinkó Pál
14. Somogyi György
15. Szemán József
16. Dr. Sipos János
17. Szántó Péter
18. Szász Antal
19. Szekeres György

képviselők

Igazoltan távol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antal Lajos
Cserna Gábor
Dr. Dorkota Lajos
Pók Ferenc
Dr. Ragó Pál
Rohonczi Sándor
Vass János

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
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Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Bokor Zsuzsanna
Dr. Deák Mária
Faragó László
Gál Zoltán
Hum László
Kálmán István
Dr. Kresák Ilona
Takács Csaba
Silye Attila
Tóthné Záhorszky Margit
Csongor György

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

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és a rendkívüli ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 19 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Az SZMSZ 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogommal élve hívtam
össze a mai rendkívüli közgyűlést.
Az SZMSZ 8.§ (6) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen csak
azok a napirendi pontok tárgyalhatók, amelyekre az indítvány vonatkozott. Az indítványozott napirendet a meghívó tartalmazza.
A javasolt napirendi pontot a gazdasági bizottságnak, a pénzügyi bizottságnak, a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottságnak,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak kellett tárgyalnia a rendkívüli közgyűlést megelőző napokban. Kérdezem az érintett bizottságok elnökeit, hogy a bizottságok véleményezték-e az előterjesztéseket.
Kerekes Judit képviselő:
A gazdasági bizottság tárgyalta.
Dr. Sipos János képviselő:
A pénzügyi bizottság tárgyalta.
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Barányi Albert képviselő:
A városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság tárgyalta.
Dr. Sipos János képviselő:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Javaslom a kiküldött napirendi pont megtárgyalását, aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pont tárgyalását mellette szavazott 19 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Böszörményi Zoltán, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Huszti József, Illéssy István,
Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Dr.
Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György,
Szemán József) – elfogadta.
Napirend:
Javaslat a Kisapostag és térsége (Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs), valamint
Dunaújváros, Baracsi út szennyvízcsatorna hálózat beruházására és céltámogatási pályázaton való részvételre.
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Javaslat a Kisapostag és térsége (Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs), valamint Dunaújváros, Baracsi út szennyvízcsatorna hálózat beruházására és
céltámogatási pályázaton való részvételre.
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Nagyvenyim, Mezőfalva,
Baracs, Kisapostag polgármestereit. Kérem biztosítsunk számukra
tanácskozási jogot.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Rauff Pál, Schreiner Béla, Makó József,
Varga László részére - mellette szavazott 19 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Böszörményi Zoltán, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál,
Huszti József, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László,
Kiss András, Mlinkó Pál, Dr. Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter,
Szász Antal, Szekeres György, Szemán József) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a napirendet véleményező bizottságok elnökeit, hogy ismertessék bizottságaik állásfoglalását.
Barányi Albert képviselő:
A városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 4 igen, 0 nem és egy tartózkodással elfogadásra javasolta.
Dr. Sipos János képviselő:
A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést azzal
a kiegészítéssel, hogy ebben az évben ennek költségvetési vonzata
nincs, legfeljebb 2001-2002-ben. Ezt csak azért érdemes megjegyezni, mert a határozati javaslat nem tartalmaz forrás oldalt, tehát
ez ebben az évben költségvetési forrásoldalt nem igényel.
Kerekes Judit képviselõ:
A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolta.
Dr. Sipos János képviselő:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Annak idején, amikor erről szó esett, hogy az építendő szennyvíztisztítóba az említett négy községből feltétlenül rá akarnak csatlakoz-
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ni, számomra csak egy dolog volt kérdéses és ezt szeretném most is
világosan itt a közgyűlésen is megkérdezni, hogy a tervezett csatornahasználati díjak, amelyek 2002-ig be lettek állítva, milyen ütemben
kell emelkedni ahhoz, hogy az üzemeltetési költséget fejleszteni lehessen. Ez a világbankkal kötött szerződésben is rögzítésre került,
hogyan fognak alakulni, módosul-e? Mikor kapunk erre vonatkozó tájékoztatást, hogy milyen ütemben változik?
Gál Zoltán a városfejlesztési iroda vezetője:
A közvetlen összefüggés a biológiai szennyvíztisztító üzemeltetési
díjával kapcsolatban arról szól, hogy a csatlakozás révén minden bizonnyal, sőt az ingatlanok rákötése miatt a díj csökkenni fog. A tervezők mai számításai az energia felhasználáson alapulva - a térségi
hálózatról beszélek - 90-100 Ft körüli becslést tartalmaznak. A mi
számításunk, amikor a biológiai szennyvíztisztító jóváhagyása volt,
az üzemeltetés költségeire, a tisztítóműre és nem a hálózatra, 120
Ft/m3-es számítás készült. A pontos, várható és a valódihoz közelítő
becslés ez év júniusában válik ismertté, ugyanis addig el kell készíteni egy olyan tanulmánytervet, amely az üzemeltetési utasításon alapul és a ténylegesen beépített berendezések teljesítményén, illetve a
várható létszámon. Ez a válasz körülbelül ez év szeptemberében
már közelítő, plusz-mínusz 10 %-os pontossággal megadható.
Dr. Kálmán András polgármester:
Elfogadható a válasz képviselő úr?
Somogyi György képviselő:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel több jelentkező nem volt, a vitát lezárom, a határozati javaslatot azzal terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, hogy az ülést megelőzően kiosztásra került a pontosított megállapodás, amely a 6.) pontot
érintette, ezért a szavazást ezzel együtt rendelem el. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 19 fő (Dr. Kálmán
András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Böszörményi Zoltán, Dávid Béla, Dr.
Gyöngyösi Pál, Huszti József, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit,
Kismoni László, Kiss András, Mlinkó Pál, Dr. Sipos János, Somogyi György,
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Szántó Péter, Szász Antal, Szekeres György, Szemán József) – a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 76/2000. (III.30.) KH. számú határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Kisapostag és térsége (Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs), valamint Dunaújváros, Baracsi út
szennyvízelvezetésére vonatkozó céltámogatással megvalósuló 4.236.339
E Ft összköltségű közös önkormányzati beruházással.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra,
hogy saját forrásként 9.509 E Ft-ot a Baracsi út szennyvízelvezetésének
megvalósítása céljából – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – az
éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
A közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a kötelezettségvállalást az érintett évek
költségvetési javaslat összeállítása során vegye figyelembe.
Felelős:

- a céltámogatási pályázat érintett településekkel közös
benyújtásra:
a polgármester
- az aktuális költségvetési javaslatban való szerepeltetésért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a városfejlesztési iroda vezetője
a gazdasági iroda vezetője
a pénzügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtása ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő:
- a pályázat benyújtására:
2000. március 31.
- a saját forrás biztosítására:
a beruházással érintett évek költségvetési javaslatának elkészítési időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező, a térségi együttműködésre szóló megállapodást aláírja.
Felelős:

a polgármester
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Határidő:

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városfejlesztési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a végrehajtás ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
2000. március 31.

Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Tekintettel arra, hogy mai ülésünk rendkívüli ülés, interpellációra
vagy interpellációnak nem minősülő kérdésekre nincs lehetőség,
ezért a közgyűlés mai ülését bezárom.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
jegyző

