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Dr. Tóth István
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Bokor Zsuzsa
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jegyző
aljegyző
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 városi főépítészi iroda vezetője
a sport iroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
sajtóreferens

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 27 képviselő közül megjelent 15 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991.
(III.19.) KR számú rendelet 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogommal élve,
"Dunaújváros Díszpolgára" kitüntető cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 13/2001. (III.23.) KR számú rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján
hívtam össze a mai rendkívüli ünnepi közgyűlést.
A kitüntetés adományozásának rendjéről szóló rendelet szerint a címet Dunaújváros várossá nyilvánításának napján, azaz április 29-én kell átadni, ezért a
napirend elfogadásáról külön nem kell döntenünk.
A közgyűlés "Dunaújváros Díszpolgára" kitüntető címet azon személyek elismerésére alapította, akik tevékenységükkel maradandó érdemeket szereztek,
elősegítették a város értékeinek gyarapítását, öregbítették hírnevét.
A közgyűlés a 94/2003. (III.27.) KH számú határozatával 2003. évben "Dunaújváros Díszpolgára" címet Nics Jánosnak ítélte oda.
Nics János méltatása:
Nics János 1925. június 26-án született Ormospusztán. A II. Világháború alatt
fiatalon részt vett az ellenállási mozgalomban: futárszolgálatot teljesített a bor-
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sodi iparvidéken. Dunaújvárosba kerülve acélgyártóként kezdte és fejezte be
sokszorosan magas kitüntetéssel elismert munkásságát a Dunai Vasműben.
Munkája elismeréseként egyszer pótképviselővé, négyszer országgyűlési képviselővé választották. Mélységes emberismerete következtében összhangot
tudott teremteni a Vasmű, a város vezetése és a dolgozók között. Kritikus véleményét minden szinten elfogadták. Segítette képviselőtársait munkájukban.
Tagja volt a Parlament Gazdasági, Ipari és Egészségügyi Bizottságainak. Törvények előkészítésekor lakossági gyűléseken és megfelelő szakmai csoportoknak szervezett réteggyűléseken is felkészült, nemcsak a központi anyagokból. Az így kialakult véleményét továbbította a bizottságokba a miniszterekig.
Véleményére, melyet kedves humorával adott el, mindenkor odafigyeltek. A
törvények tárgyalásakor meghívta az Országgyűlés üléseire az öt segítő szakembereket, hogy lássák javaslataik teljesülésének módját. Országgyűlési képviselőként rendkívül sokat tett a városért és a Dunaferr Dunai Vasmű fejlődéséért. Meghatározó szerepe volt abban, hogy városunkban főiskola létesült,
nevéhez fűződik a város zavartalan vízellátását biztosító ercsii vízmű, valamint
a II. számú Rendelőintézet megépítése, illetve létrehozásának elősegítése.
Manapság nem szokás a munkásságról jó értelembe beszélni, de ő mindvégig
jó példát mutatva, a szó legnemesebb értelmében munkás maradt. Számtalan
elesett embernek nyújtott önzetlen segítséget a társadalmi be- vagy visszailleszkedéséhez. Munkáját a Parlamentben fegyelmezetten végezte, soha nem
maradt távol, mindig felkészülten és meggyőzően képviselte Dunaújvárosnak
és gyárainak érdekeit, soha nem a sajátját! Nem gyűjtött vagyont. Jelenleg is
egyszobás lakásában él. Puritán életviteléért, munkásságáért és becsületességéért a városban ma is szeretet és tisztelet övezi.
Felkérem Nics János urat, hogy vegye át a kitüntetést.
Nics János a díjat átvette.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégeink!
Az aulában történő fogadáson köszöntsük együtt Nics Jánost, Dunaújváros
Díszpolgárát!

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