JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. augusztus 29-ei rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
Dr. Kálmán András
Almási Zsolt
1. Antal Lajos
2. Barányi Albert
3. Cserna Gábor
4. Dávid Béla
5. Dr. Gyöngyösi Pál
6. Huszti József
7. Illéssy István
8. Kecskés Rózsa
9. Kerekes Judit
10. Kismoni László
11. Kiss András
12. Pók Ferenc
13. Rohonczi Sándor
14. Selyem József
15. Dr. Sipos János
16. Somogyi György
17. Szász Antal
18. Vass János

képviselők

Igazoltan távol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Dorkota Lajos
Mlinkó Pál
Dr. Ragó Pál
Szántó Péter
Szekeres György
Szemán József

képviselők

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

jegyző
aljegyző
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Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Bokor Zsuzsa
Dr. Deák Mária
Hum László
Kálmán István
Dr. Kresák Ilona
Nagy Erika
Silye Attila
Szabó Imre
Takács Csaba
Fülöpné Cserpes Márta
Varga István
Csongor György

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

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 20 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
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 napirendeket a meghívó tartalmazza.
A meghívóban szereplő 1.) napirendi pontot az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak, a 2.) napirendi pontot pedig az oktatási bizottságnak kellett véleményeznie.
Kérdezem a bizottságok elnökeit, tárgyalták-e a meghívóban szereplő előterjesztéseket? Egyben jelzem, hogy mindkét előterjesztés halaszthatatlan döntés meghozatalára irányul.
Dr. Sipos János képviselő:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Cserna Gábor képviselő:
Az oktatási bizottság tárgyalta az előterjesztést.
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Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Mai rendkívüli közgyűlésünkön fogjuk megválasztani Dunaújváros Megyei
Jogú Város Helyi Választási Bizottsága rendes és póttagjait. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés a.) pontja szerint zárt
ülésen kellene tárgyalnunk e napirendet. Tekintettel arra, hogy a határozati javaslattal érintett személyek beleegyeztek a nyilvános tárgyalásba, valamint
arra, hogy napjainkban fokozott elvárás a választások nyilvánosságának biztosítása, célszerű a választásokat helyben irányító testületet is nyilvános ülésen
megválasztani.
Javasolom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e? Amennyiben nincs, a kiküldött napirendi pontok tárgyalását bocsátom szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen
gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pontok tárgyalását
- mellette szavazott 20 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Antal Lajos, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Huszti
József, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Sipos János, Somogyi György, Szász Antal,
Szemán József, Vass János) - elfogadta.
Napirend:
1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Választási Bizottsága választott
tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: a távollévő jegyző helyett:
Dr. Hőnigh Magdolna aljegyző a választási iroda vezetőjének helyettese
2.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 2003. évi megújításának támogatására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Választási Bizottsága választott tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: a jegyző
Dr. Kálmán András polgármester:
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Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a tegnapi ülésen tárgyalta az előterjesztést. Felkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét, illetve kérdezem a jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Sipos János képviselő:
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e? Amennyiben nincs, a
határozati javaslatot bocsátom szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb
megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 18 fő (Dr. Kálmán
András, Almási Zsolt, Antal Lajos, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla,
Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Huszti József, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos
János, Szász Antal, Szemán József), tartózkodott 2 fő (Somogyi György, Vass
János) - a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 236/2002. (VIII.29.) KH.
számú határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú
Város Választási Bizottsága tagjának
Dr. Miskolczi László nyugalmazott főiskolai docenst,
Dr. Bakos Károly ügyvédet,
Dr. Hanák Tamás ügyvédet;
póttagjának
Kondor László középiskolai tanárt, iskolaigazgatót,
Dr. Rácz György ügyvédet
határozott időre, a következő általános önkormányzati és polgármester-választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig megválasztja.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
az 1.) pontban megválasztott személyektől a törvényben előírt esküt vegye
ki és részükre a megbízólevelet adja át.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
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a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a választási iroda vezetője (a jegyző)
- a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: 2002. szeptember 5.
2.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 2003. évi megújításának támogatására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Az oktatási bizottság közvetlenül ülésünk előtt tárgyalta az előterjesztést. Felkérem a bizottság elnökének helyettesét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Cserna Gábor képviselő:
A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Almási Zsolt képviselő:
A felsőoktatásban dolgozom, kötelességemnek érzem, hogy arról tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy mennyire fontos ez az önkormányzati ösztöndíj
pályázat. A mi főiskolánkon közel 3000 nappali tagozatos hallgató jelentős része szociálisan rászorult, háromféle ösztöndíj rendszer van, a tanulmányi az
esélyt a tanulásra, ami kifejezetten szociális, illetve ez az önkormányzati és bizony több százan vannak olyanok, és több százan lennének még, ha olyan településre jöttek volna, ahol már csatlakoztak hozzá. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassuk ezt, higgyék el, hogy hihetetlenül fontos és a tovább
tanulók szempontjából, akik szociális hátrányos helyzetben vannak, szinte az
egyik legfontosabb támogatási forma ez.
Cserna Gábor képviselő:
Rendkívül fontos napirend van előttünk, Almási képviselőtársamhoz csatlakoznék a tekintetben, hogy miről szól ez a pályázat. Ez kifejezetten dunaújvárosi
állandó lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló hallgatók, jó képességű
hallgatók, ugyanakkor viszonylag rossz szociális helyzetben lévő tanulók támogatásáról szól ez a pályázati lehetőség. Önkormányzatunk eddig minden
alkalommal csatlakozott ehhez a pályázathoz. Valamennyi település, ezért Du-

6

naújvárosban is egyre nagyobb az érdeklődés ebben a tárgykörben. A Fidesz
frakció is rendkívül fontosnak tartja, hiszen 2001-ben indította el az akkori Fidesz kormány ezt a pályázati lehetőséget a felsőoktatás területén a felsőoktatásban résztvevő tanuló jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére. A magam
részről is támogatom az előterjesztést.
Kiss András képviselő:
Mindenekelőtt szeretném megköszönni ezt az anyagot, amit kaptunk, mert szívesen és örömmel olvastam, néztem a kiegészítő adatokat. Hallatlan fontos és
értékes információ voltak benne és számomra ez az elkövetkezőkben, túl
azon, hogy feltétlen támogatni fogom, számomra ezek az adatok, amely a táblázatban is megjelentek összesítve az egész ország megyéjére vonatkozóan.
Azt jelentik, hogy amikor Dunaújváros a költségvetését készíti, erre a területre,
de a megye más helységeinek, városainak is, igen csak indokolt pénzt fordítani, hiszen van olyan megye, aki a sokszorosát adta a Fejér megyei támogatásnak, és aláhúzni szeretném, kifejezetten szociális alapon adja ezt a támogatást ez a pályázati rendszer, feltétlen támogatom.
Vass János képviselő:
Nincs kétségem afelől, hogy ezt az önkormányzat egyhangúlag támogatni fogja, egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Annak idején, amikor eldöntöttük és 800 E Ft-os előterjesztés helyett 2 millió Ft-ot szántunk erre, akkor az
volt az elv, hogy remélhetőleg nem lesz rá szükség, de ha mégis, akkor ne legyünk olyan helyzetbe, hogy nem tudunk mindenkit támogatni. Az előterjesztés nagyon szépen alátámasztja az akkori helyes döntésünket, hogy szükség
van rá és elkelt a 2 millió Ft, de ha megnézi mindenki a táblát, amit elénk tettek, akkor azt látjuk, hogy egyre növekvő igény van rá. Ez az egyre növekvő
igény nem más, mint nagyon sokan nem olvasták el a hirdetést, a diákok egymásnak adták tovább és a második évben már jóval nagyobb létszám jelentkezett erre az ösztöndíjra. A jóval nagyobb létszámnak köszönhetően, ha
megfigyeljük az 5.000 és 4.000 Ft-os összeget, amit egy főre tudtunk fordítani,
3.500 Ft és 3.250 Ft, ha megnézzük, hogy bizonyos mértékű infláció is volt,
akkor nemcsak nominálisan, hanem reálértékben is csökkent a támogatás,
igaz, hogy most egy elvi döntést hozunk, de előre fel szeretném hívni rá a figyelmet, hogy ezt az összeget 2003-bn valamelyest meg kellene emelni az
önkormányzatnak.
Illéssy István képviselő:
Vass urat szeretném erősíteni, meglepő módon, én is azt gondolom, hogy ezt
a fajta értékcsökkenést, ha figyelembe vesszük azt a jelenlegi helyzetet, hogy
kb. 30-40.00 Ft-ra tehető egy felsőoktatási hallgató havi költsége, ez egyre
csökkenő része ennek a költségnek. Ha ebben az előterjesztésben nem is lehet ezt megoldani, de a közgyűlés mindenképpen minél előbb térjen vissza
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arra, hogy hogyan lehetne ezt legalább értékőrzően megtartani ezt a támogatást a hallgatók felé.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, a vitát lezárom. A határozati javaslatot bocsátom
szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával szavazzon.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 20 fő (Dr. Kálmán
András, Almási Zsolt, Antal Lajos, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla,
Dr. Gyöngyösi Pál, Illéssy István, Huszti József, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Sipos
János, Somogyi György, Szász Antal, Szemán József, Vass János) - a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 237/2002. (VIII.29.) KH.
számú határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván
az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2003. évi fordulójához, s egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, és eljuttassa a Felsőoktatási Pályázatok Irodájára.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a határozat végrehajtásának ellenőrzéséért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Határidő: - a nyilatkozatok benyújtására: 2002. szeptember 12.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt közgyűlés! 15 órára újabb rendkívüli közgyűlést hívok össze a 2002.
augusztusi árvízhullám védekezésével összefüggésben felmerülő kiadások vis
maior támogatásból történő igénylésére.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését és az ülést bezárta.
K.m.f.
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(: Dr. Kálmán András .)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
jegyző

