JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. május 18-ai
üléséről.

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
Dr. Kálmán András
1. Almási Zsolt
2. Barányi Albert
3. Cserna Gábor
4. Dávid Béla
5. Dr. Dorkota Lajos
6. Hosszú János
7. Jakab Sándor
8. Dr. Kántor Károly
9. Kecskés Rózsa
10. Kerekes Judit
11. Kismoni László
12. Dr. Kovács Pálné
13. Ladányi Béla
14. Nagy Anikó
15. Pintér Attila
16. Pochner László
17. Dr. Ragó Pál
18. Rohonczi Sándor
19. Selyem József
20. Dr. Skaliczki Andrea
21. Szántó Péter
22. Szekeres György
23. Tóth Kálmán

képviselők

Igazoltan távol:
1. Cserni Béla
2. Kiss András
3. Somogyi György

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Dr. Deák Mária
Dr. Kukorelli Sándor

aljegyző
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda
vezetője
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda megbízott vezetője

2
Dr. Kresák Ilona
Horváth László
Szabó Imre
Takács Csaba
Tóthné Záhorszky Margit

a közigazgatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
vezetője
az építésügyi és környezetvédelmi iroda
vezetője
az ifjúsági és sport iroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda
vezetője

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a meghívottakat és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 27 képviselő közül megjelent 24 fő, így a testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
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 a 4.) sorszámmal jelzett napirendi pontot?
Rohonczi Sándor képviselő, a gazdasági bizottság elnöke:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 7.), 12.), 13.) és 17.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Dr. Skaliczki Andrea képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az egészségügyi és szociális bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyaltae a 9.), 10.), 11.), 12.) és 19.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke:
Igen.
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Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az oktatási bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a 14.) sorszámmal jelzett napirendi pontot?
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökének helyettesét, hogy a bizottság tárgyalta-e a
4.), 5.), 6.), és 14.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Pochner László képviselő, a pénzügyi bizottság elnök-helyettese:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnökét, hogy a bizottság
tárgyalta-e a 17.) és 18.) sorszámmal jelzett napirendi pontokat?
Szántó Péter képviselő, a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a kiküldött napirendi pontok tárgyalását teszem fel szavazásra.
Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendi pontok tárgyalását – mellette szavazott 23 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid
Béla, Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr.
Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szekeres
György) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
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 kisza-
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bása 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 19.) napirendi pontja állásfoglalást igénylő személyi ügyre – háziorvosi
praxis átadás-átvételére – vonatkozik és az érintett nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy zárt ülés tartását kéri, ezért a fenti adatvédelmi biztosi állásfoglalás szerint
e napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalnunk.
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 napirend tárgyalásánál rész vesz Bojtorné Nagy Katalin a szociális és egészségügyi iroda vezetője, valamint az adott napirendi ponthoz meghívottak.
Napirend:
Nyilvános ülés:
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.

Beszámoló az önkormányzati alapítású alapítványok és közalapítványok 2005.
évi tevékenységéről
Előadó: a polgármester

4. Javaslat a 2006/2007-es tanévben induló általános iskolai osztályok számának
meghatározására
Előadó:
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
5. Javaslat a Vasmű út 27. szám alatti helyiség hasznosítására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
6. Javaslat a 27/3/A/2. hrsz-ú, Balogh Ádám u. 8. szám alatt található nem lakáscélú helyiség hasznosítására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
7. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda AO-Ó-3.04. számú alapító okiratának módosítására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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8. Javaslat az OM Alapkezelő Igazgatóság szakképzési programok előkészítését
szolgáló pályázatának partneri körére és költségvetésére, továbbá az előkészítés
és végrehajtás finanszírozására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására
Előadó:
az ifjúsági és sportbizottság elnöke
az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
10.Javaslat a hajléktalan ellátás 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
11. Javaslat a fogorvosi szolgálat 2005. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
12. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, az SZMSZ-hez tartozó szabályzatok elfogadására, valamint a Szent Pantaleon Kórház Kht. és Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata között létrejött feladatellátási szerződés módosítására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
13. Javaslat panasz megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
14. Javaslat a Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégistáinak
2007/2008. tanév végéig történő elhelyezésére
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
15. Javaslat a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által „Nevelési oktatási intézmények eszköztámogatása” címmel kiírt 2006. évi pályázaton való részvételre
és önrész biztosítására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
16. Javaslat a Nevelési Tanácsadó, valamint a Logopédiai Intézet kistérségi szintű
feladatellátásához való fenntartói hozzájárulásra
Előadó: a polgármester
17. Javaslat a helyi kisebbségi önkormányzatokkal létrehozott együttműködési megállapodás módosítására
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Előadó: a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
18. Javaslat a „Nemzedékünkért” Alapítvány kérelmének elbírálására
Előadó: a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke
Zárt ülés:
19. Javaslat a háziorvosi praxis átadás-átvétel jóváhagyásához
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
A Szent Pantaleon Kórház Kht. vezetése szóban arról tájékoztatott, hogy az egészségügyi miniszter úr lezárta eredményesen a kórház konszolidációs folyamatot. Ez
azt jelenti, hogy nincs pénzügyi következménye, eredményesnek ítélte a kórház konszolidációs folyamatát a minisztérium.
Tisztelt Képviselőtársaim!
Az elmúlt időszakban a város közvéleményét a szúnyogirtás helyzete nagymértékben érintette, és érdekli, legalább akkora tömegben, mint amilyen tömegben elleptek
bennünket a szúnyogok.
Felkérem Berzlánovits Mátyás irodavezető urat, hogy szíveskedjék tájékoztatni a
közgyűlést arról, hogy milyen intézkedéseket tett a hivatal a szúnyogirtás végzése érdekében.
Berzlánovits Mátyás a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester úr! Valamennyiünk előtt ismert, hogy az idei
évben a szokásosnál lényegesen kedvezőtlenebbül alakult, és alakulni fog a szúnyoghelyzet. Annak ellenére, hogy az intézkedéseket megfelelő időben megtettük,
sajnos az elvárt eredményt nem értük el, ami nem a technológiának a hibája, hanem
a rendkívüli magas árvíz visszavonulása után keletkezett, vagy kikelt nagymennyiségű szúnyogé. Röviden ismertetném, hogy milyen intézkedések történtek eddig. Április 29-én a május 1-jei rendezvények előtt a Duna-parton földi, melegködös és repülőgépes légi szúnyogirtást végeztettünk, tehát ez egy kis terjedelmű, csak a Dunapartra szorítkozó irtás volt. Ezt követően május 10-én a teljes város területét érintően
elvégeztettük ugyancsak a földi és a légi védekezést, majd megrendeltük és kiértesítettük a méhészeket, hogy ma este, amennyiben az időjárás nem fordul kedvezőtlenebbre, tehát amennyiben nem ered el az eső, vagy nem erősödik a szél, ma este ismét a teljes városra kiterjedően légi irtást, és az éjszakai órákban melegködös védekezést fogunk végrehajtani. A jövő heti rendezvényekre tekintettel úgy készítjük elő a
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védekezést, hogy jövő héten lehetőség szerint pénteken meglegyen a légi irtás, és
amennyiben szükséges, még szombaton és vasárnap is a Duna-parti részen melegköddel fogunk védekezni a szúnyogok ellen.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendkívüli szúnyogmennyiség miatt az irtásoknak a számát növelnünk kell a tervezetthez képest, ezért felvettük a kapcsolatot
a Megyei Fejlesztési Tanáccsal, és szóbeli ígéretet kaptunk, hogy a vis maior keret
terhéből támogatást kapunk. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat költségei mérséklődnek, nem pedig azt, hogy ha nem kapjuk meg a támogatást, akkor nem lesz meg
a szükséges mennyiségű védekezés. Tehát a gyakoriságot megfelelőnek ítéljük, heti
gyakorisággal végezzük most már 10-e óta, ma is irtunk és jövő hét végén is fogunk
irtani, ameddig szükséges lesz, ezt gyakorisági számot fogjuk tartani. Kérem tájékoztatásom elfogadását.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban van-e?
Tóth Kálmán képviselő, az EU integrációs bizottság elnöke.
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselőtársaim! Május 9-én ünnepeltük az Európa
Napot, és a város is megünnepelte ezt a napot. Szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Képviselőtársaimat, hogy ezt a programot, amit lebonyolítottunk, az a Miniszterelnöki
Hivatal pályázatából elnyert 4 M Ft-os pályázatból valósítottuk meg. Az önkormányzatnak, a költségvetésnek nem került pénzébe. Szeretném megköszönni az egész
bonyolításban résztvevőknek az EU Kht-nak, a messzemenőkig szükséges lebonyolítást, és akik még akik részt vettek, az ifjúsági és sporthivatal munkatársainak, és
szeretném megköszönni a sajtónak is azt a propagandát és azt a segítséget, amit
nyújtottak, hogy méltóképpen méltóképen ünnepelhettünk a városban.
Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködését.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, az első napirendet lezárom. A tájékoztatót teszem fel
szavazásra, aki a tájékoztatót elfogadja kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót – mellette szavazott 20 fő (Dr. Kálmán
András, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő
(Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 1 fő (Dr. Kántor Károly) – elfogadta.
2.) Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
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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 határozat végrehajtási határidejének módosítására tesz javaslatot.
Először az előterjesztés I. fejezetét tárgyaljuk meg. Kérdezem ezzel kapcsolatban
kérdés, hozzászólás egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, az I. fejezetet teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést – mellette szavazott 20 fő (Dr. Kálmán András, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres
György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Dr. Dorkota Lajos, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 1 fő (Dr. Kántor Károly), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
A II. fejezetet bocsátom vitára. Kérdezem kérdés, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban 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 20 fő (Dr. Kálmán András, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó
Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Dr.
Dorkota Lajos, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 1 fő (Dr. Kántor Károly) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 149/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi munkaterve május 18-ai
ülésére ütemezett:
„Javaslat az önkormányzat által fenntartott, a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményeknél alkalmazandó élelmezési normák és térítési díjak
megállapítására”, valamint
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„Javaslat az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról szóló 14/2002. (IV.5.) KR számú rendelete módosítására” című előterjesztéseket törli.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi munkaterve június 15-ei
ülésének napirendi pontjait az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:
Javaslat az önkormányzat által fenntartott, a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményeknél alkalmazandó élelmezési normák és térítési díjak
megállapítására
Előadó: a polgármester
A napirend előkészítésében résztvevők:
- az oktatási bizottságelnöke
- a gazdasági bizottság elnöke
A napirend előkészítését koordinálja:
- az oktatási bizottság elnöke
A napirend előkészítésében közreműködik:
- az oktatási és kulturális iroda vezetője
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
- a szervezési és jogi iroda vezetője
A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése:
2006. május 17.
- az előterjesztés törvényességi vizsgálata:
2006. május 18.
- az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottsággal:
2006. június 7.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése:
2006. június 8.
- a napirend postázására való előkészítése:
2006. június 9.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
- közoktatási intézményben konyhát működtetők vezetői
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi munkaterve december
21-ei ülésének napirendi pontjait az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002. (IV.5.) KR számú rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól,
kötelezettségeiről és támogatásáról szóló rendelete módosítására”
Előadó: az ifjúsági és sport bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
A napirend előkészítésében résztvevők:
- az ifjúsági és sport bizottság elnöke
- a gazdasági bizottság elnöke
- a pénzügyi bizottság elnöke
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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A napirend előkészítésében közreműködők:
- az ifjúsági és sportiroda vezetője
- a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
- a szervezési és jogi iroda vezetője
A napirend előkészítését koordinálja:
- az ifjúsági és sportiroda vezetője
A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése: 2006. december 4.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 2006. december 5.
- az előterjesztés véleményezése az illetékes bizottsággal: 2006. december 6.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 2006. december 14.
- az előterjesztés postázásra való előkészítése: 2006. december 15.
A napirend közgyűlési tárgyalásához meghívottak:
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 82/2006. (III.23.) KH számú határozat végrehajtási határidejét 2006. június 1-jére módosítja.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatoknak a jelentés II.
részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban tartja.
3. Beszámoló az önkormányzati alapítású alapítványok és közalapítványok
2005. évi tevékenységéről
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok képviselőit:
Dr. Kollarics Béla urat, a Látó Szemért Közalapítvány elnökét, Klein András Miklós
urat, a Dunaferr-Art Alapítvány, valamint a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány elnökét, Csendes Dénes urat, a Dunaújváros és Környéke 04 Közalapítvány elnökét,
Vígh Gyula urat, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány elnökét, Pók Ferenc urat, a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány, valamint a Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány elnökét, Knódel Mária asszonyt, a Dunaújváros
Színházáért Alapítvány elnökét, Bozsits Attila urat, a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány elnökét, Dr. Zathureczky György Csabáné asszonyt, az Egészségkárosodott
Emberekért Alapítvány elnökét, Pleizer Lajos urat, a Fejér Megye Közoktatásáért
Közalapítvány elnökét, Pálfalvi János urat, a Fotótörténeti Alapítvány elnökét, Nics
Éva asszonyt, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány elnökét, Ecsődi László urat, a Kis-
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térségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány elnökét, Gyöngyössy
Csaba urat, a Modern Művészetért Közalapítvány elnökét, Búza Andrea asszonyt, a
Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány titkárát.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére – mellette szavazott 24 fő (Dr.
Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota
Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea,
Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a véleményező ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, kíván-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.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 23 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Hosszú János,
Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr.
Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pochner László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 150/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati alapítású alapítványok és közalapítványok 2005. évi közhasznúsági jelentéseit tudomásul veszi,
a Dr. Kovács Pál Újrakezdési Alapítvány, és a Kistérségi Szinergia Dunaújváros
és Vonzáskörzete Területfejlesztési Közalapítvány jelentését elfogadja.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1.) pontban elhatározottakról értesítse az alapítványok és közalapítványok képviselőit.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő: 2006. június 15.
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4. Javaslat a 2006/2007-es tanévben induló általános iskolai osztályok számának meghatározására
Előadó:
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk dunaújvárosi általános iskolák igazgatóit:
Horváthné Nagyszöllősi Magdolna asszonyt, az Arany János Általános Iskola igazgatóját, Korsoveczkiné Balló Erzsébet asszonyt, a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, Bognár Nándor urat, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóját, Ódorné
Juhász Márta asszonyt, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját, Jankó Árpád
urat, a Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatóját, Nagy Miklós urat, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját, Kovács Erzsébet asszonyt, a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola igazgatóját, Juhász József urat, a Szórád Márton Általános Iskola igazgatóját, Pribékné Kazi Erika asszonyt, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatóját.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére – mellette szavazott 24 fő (Dr.
Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota
Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea,
Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés 1.) pontja „A” és
„B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem az oktatási bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni, és
felkérem a gazdasági és a pénzügyi bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottsági
véleményeket.
Rohonczi Sándor képviselő, a gazdasági bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! A gazdasági bizottság tegnapi ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és az „A” változatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Pochner László képviselő, a pénzügyi bizottság elnök-helyettese:
Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi bizottság a május 15-ei hétfői ülésén a napirendet
megtárgyalta és az „A” változatot 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
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Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először a határozati javaslat 1. pontjának
„A” változatát teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjának „A” változatát – mellette szavazott 24 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ennek figyelembevételével az egész 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 24 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres
György, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 151/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 1-jétől Dunaújváros általános iskoláiban a következő számú osztályok működésének finanszírozását vállalja:
Arany János Általános Iskola
Dózsa György Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Móra Ferenc Általános Iskola
Móricz Zsigmond Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
Szórád Márton Általános Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
Felelős:

- a határozat közléséért: a polgármester
- a határozat végrehajtásáért: az általános iskolák igazgatói
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő a határozat közlésére:
2006. június 1.
Határidő a határozat végrehajtására:
2006. szeptember 1.

40
28
19
16
16
22
12
9
23

14

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. pontban meghozott döntésének
egyes intézmények költségvetésére gyakorolt hatását, az intézményeknek a feladatmutató – változáskor kell kimutatni.
Felelős:
- a határozat közléséért: a polgármester
- a határozat végrehajtásáért: az általános iskolák igazgatói
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő : 2006. november 15.
3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.
pontban foglalt döntés végrehajtása során az önkormányzat költségvetési intézményeiben folyó munkaerő-gazdálkodás elősegítéséről szóló 3/2002. (I. 11.) KR
számú rendelet betartása mellett koordinálja azon munkavállalók áthelyezését
más önkormányzati fenntartású intézményekbe, akik az osztályok megszűnése
miatt jelenlegi munkahelyükön tovább nem foglalkoztathatók.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2006. szeptember 30.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.
pontban foglalt döntést követően, a tanulócsoportok csökkenése miatt fellépő létszámleépítés során felmerülő költségek megtérítésére nyújtson be pályázatot a
Belügyminisztérium felé.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő:
2006. december 31.
5. Javaslat a Vasmű út 27. szám alatti helyiség hasznosítására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. Mráz Zoltán urat, a METALLFLOOR
Kft. ügyvezetőjét, Weisz György urat, a NEXUS Gastro Service Kft. ügyvezetőjét,
Horváth László vállalkozót, a HBG-T Építőipari Kft. részéről, Marosvölgyi László urat,
az ERLA-EXIM Kft. ügyvezetőjét, Schmidt Attila urat, az INTERFERRO Kft. ügyvezetőjét, Takács Titusz urat, a JTT PRO Kft. ügyvezetőjét.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére – mellette szavazott 24 fő (Dr.
Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota
Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea,
Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés két önálló „A”, és
„B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirendi pont előadói közül a gazdasági bizottság elnökét, hogy kíváne szóbeli kiegészítéssel élni, valamint felkérem a pénzügyi bizottság elnökének helyettesét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Pochner László képviselő, a pénzügyi bizottság elnök-helyettese:
Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi bizottság az „A” változatot támogatja 3 igen és 2 tartózkodás mellett.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először a határozati javaslat „A” változatát
teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott
3 fő (Dr. Kántor Károly, Pochner László, Dr. Skaliczki Andrea), ellene szavazott 5 fő
(Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Pintér Attila, Rohonczi Sándor, Szekeres
György), tartózkodott 16 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna
Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Hosszú János, Jakab Sándor, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Szántó
Péter, Tóth Kálmán) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A határozati javaslat „B” változatát teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott
24 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla,
Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr. Skaliczki
Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában áll a dunaújvárosi
171/2/A/22 hrsz.-ú természetben Dunaújváros Vasmű út 27 szám alatti 167 m2 nagyságú üzlethelyiséget, valamint az azzal egy rendeltetésű, dunaújvárosi 171/2/A/25
hrsz.-ú természetben Dunaújváros Vasmű út 27 szám alatti 59 m2 nagyságú
pince/raktár megnevezésű helyiséget meghívásos pályázat útján kívánja bérbe adni
azzal, hogy az induló bérleti díj Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
83/2006. (III.23.) KH. számú határozatában meghatározott regionális bérleti díj legyen, egyben utasítja a gazdasági bizottságot a pályázat kiírására, a bérbeadáshoz
szükséges intézkedések megtételére, valamint hogy a pályázat bontása után tegyen
javaslatot a pályázat nyertesére.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: - a pályázat kiírására: 2006. június 15.
- a pályázat nyertesére történő javaslattételre: 2006. július 15.
6. Javaslat a 27/3/A/2. hrsz-ú, Balogh Ádám u. 8. szám alatt található nem lakáscélú helyiség hasznosítására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Horváth Attila és Varga Nikolett vállalkozókat, valamint Horváth Attila urat, a Fészek Szakképző Kft. ügyvezetőjét.
Horváth Attila, a Fészek Szakképző Kft. ügyvezetője jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ülésünkön, helyette a Kft-t Murgerné Mák Judit
képviseli.
Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére – mellette szavazott 24 fő (Dr.
Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota
Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea,
Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés három önálló „A”,
„B” és „C” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
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Kérdezem a gazdasági bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni, illetve felkérem a pénzügyi bizottság elnökének helyettesét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Pochner László képviselő, a pénzügyi bizottság elnök-helyettese:
A pénzügyi bizottságnak sok volt ez a sok változat és egyiket sem támogatta, szétszavazás történt.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először a határozati javaslat „A” változatát
teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott
3 fő (Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Ragó Pál), ellene szavazott 5 fő (Hosszú
János, Kerekes Judit, Kismoni László, Ladányi Béla, Szekeres György), tartózkodott
16 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Jakab Sándor,
Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Dr. Kovács Pálné, Nagy Anikó, Pintér Attila,
Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Tóth Kálmán) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A határozati javaslat „B” változatát teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott
18 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, Dr. Skaliczki Andrea,
Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Pochner László, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Dr. Kántor Károly, Ladányi Béla),
nem szavazott 1 fő (Dr. Dorkota Lajos) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 153/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő
27/3/A/2 hrsz.-ú, természetben Dunaújváros, Balogh Ádám u. 8. szám alatt található üzlethelyiség hasznosítási koncepcióját nem támogatja. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése a Balogh Ádám utca 8. szám alatti ingatlant Fészek Szakképző Oktatási, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. részére értékesíti a forgalmi
értékbecslésben meghatározott vételáron.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett adásvételi szerződést
írja alá.
Felelős: -

a határozat végrehajtásáért :
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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: az adásvételi szerződés megkötésére: 2006. június 15.
7. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda AO-Ó-3.04. számú alapító okiratának módosítására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Hubacsekné Nagy Emília a Dunaújvárosi
Óvoda vezetőjét.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Hubacsekné Nagy Emília részére – mellette szavazott
24 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla,
Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr. Skaliczki
Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az oktatási bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni, illetve felkérem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Dr. Skaliczki Andrea képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Az ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Dr. Kálmán András polgármester:
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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 24 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres
György, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 154/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi intézmény esetében a határozat mellékletét képező alapító okiratot fogadja el - 2006. szeptember 1-jei hatállyal - és egyben az alábbi közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi:
Intézmény neve
Dunaújvárosi Óvoda

Az alapító okiratot elfogadó
közgyűlési határozat száma
387/2005. (XII.08.) KH.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban hozott döntésről a határozat, illetve az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatóságát.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő: 2006. május 26.
8. Javaslat az OM Alapkezelő Igazgatóság szakképzési programok előkészítését szolgáló pályázatának partneri körére és költségvetésére, továbbá az előkészítés és végrehajtás finanszírozására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Szemenyei István urat, a polgármesteri hivatal ifjúsági főtanácsosát.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Szemennyei István részére – mellette szavazott 24 fő
(Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr.
Dorkota Lajos, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Ke-
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rekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki
Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az oktatási, valamint a gazdasági bizottság elnökét, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő
anyag egy nagyon fontos dolog, egy olyan pályázatnak az előkészítése, amelyik a
szakképzési programok kiterjesztését teszi lehetővé nemcsak a városban, hanem a
kistérségben és a régióban. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a szakképzési programok, amik az elmúlt időszakban voltak általában a városra korlátozódtak, ez pedig
kiszélesíti azt a kört, amiben a képző intézmények becsatlakozhatnak. Két fő iránya
van ennek a pályázatnak, amikor majd annak idején kiszélesedik, egyrészt a szakképzési programoknak a fejlesztése, másrészt pedig eszközbeszerzés, illetve fejlesztése az adott szakképző intézményeknek. Az elmúlt napirendi pontokból láttuk, hogy
a gyermeklétszám a városban folyamatosan csökken, és ahogy az előttünk lévő
anyagokból látszik, nyolc osztállyal kevesebb is indult a különböző általános iskolákban. Ugyanakkor az nem jellemző a szakképzésre, mert a szakképzésben az elmúlt
időszakban egy folyamatos fejlődés figyelhető meg. Jelen pillanatban a szakképzésben résztvevőknek a fele nem a városban lakik, hanem az ország különböző területéről jön ide hozzánk tanulni. Azért jönnek hozzánk tanulni, mert a szakképzés színvonala az elmúlt időszakban nőtt és olyan szakmát tudnak tanulni, amelyik biztosítja
az elhelyezkedésüket. Ez a program tovább bővíti ezt a lehetőséget, és itt a híd megépítésével – mint az anyagban is látszik – be lehet csatolni már az alföldi városok intézményeit is, és én úgy gondolom, hogy az előttünk lévő anyag, amennyiben a közgyűlés elfogadja, gondolom, hogy el fogja fogadni és az elmúlt közgyűlésen erről már
tárgyaltunk is, mindenképpen egy nagyon fontos lépés lesz a szakképzés fejlesztésében. Az oktatási bizottság megtárgyalta és egyértelműen javasolja az előterjesztés
elfogadását.
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 20 fő (Dr. Kálmán András, 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, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea,
Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Dr.
Dorkota Lajos, Pochner László, Dr. Ragó Pál) – a következő határozatot hozta:

21
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 155/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. sz. mellékletében felsorolt partnerek, intézmények és szakmacsoportok összetételét, valamint a határozat 2. sz. mellékletét képező költségvetése tervet az OM Alapkezelő
igazgatóság által kiírt 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 pályázaton való részvétel céljából.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a bekért árajánlatok alapján az 1. )
pontban jelölt pályázat előkészítésére és lebonyolítására Expanzió Humán Tanácsadó Kft-ét kéri fel bruttó 8 125 000 Ft azaz nyolcmillió egyszázhuszonötezer forint értékben, azzal, hogy az előkészítés finanszírozási forrása legfeljebb
625 E Ft értékben a pályázati tevékenység, - felkészítés, önrész és céltartalék
sor, míg a végrehajtás finanszírozási forrása az 1.) pontban jelölt pályázaton nyert
támogatási összeg.
1.

Felelős: -

Határidő:

a határozat végrehajtásáért
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a pályázat elbírálását követő 30 munkanapon belül (bizottsági véleményezéstől függően)

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban jelölt pályázat elbírálását követően – az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság előzetes véleményének
kikérésével - felhatalmazza a polgármestert a pályázat konzorciumi szerződése
és a 2.) pontban kiválasztott megvalósítóval létesítendő vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: -

a határozat végrehajtásáért
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a határozat végrehajtása előkészítésében való
közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
a pályázat elbírálását követő 30 munkanapon belül (bizottsági véleményezéstől függően)
4. 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
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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
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására
Előadó:
az ifjúsági és sportbizottság elnöke
az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Ehhez, valamint a következő napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Kissné Fekete
Éva asszonyt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Kissné Fekete Éva részére – mellette szavazott 23 fő
(Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr.
Dorkota Lajos, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pochner
László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó
Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadói közül az ifjúsági és sportbizottság elnökét, hogy kíváne szóbeli kiegészítést tenni, valamint felkérem az egészségügyi és szociális bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk egyhangúan elfogadta a
beszámolót, kiegészítésként kérte a feladatellátókat, hogy készítsen egy rangsorolási
tervet a tekintetben, hogyan lehet megvalósítani azokat a felvetett problémákat, amiket jelzett a beszámoló. Az érintett bizottságok bevonásával, illetve az érintett felek
bevonásával készüljön valamilyen stratégia arra vonatkozóan, hogy hogyan oldjuk
meg a problémát.
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.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 22 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Hosszú János, Jakab Sándor,
Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné,
Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem
szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Pintér Attila) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 156/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2005. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló , az
előterjesztés 1. sz. mellékletet képező beszámolót. Megállapítja, hogy az önkormányzat az SZMSZ-ében, a polgármesteri hivatal irodái az ügyrendjében, az önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban foglaltak szerint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról tájékoztassa a Megyei Szociális és Gyámhivatalt az előterjesztés és a határozat 1 pl-nak megküldésével.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő: a határozat közléséért és a szükséges melléklet továbbításáért:
2006. május 26.
10. Javaslat a hajléktalan ellátás 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kissné Fekete Évának, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének tanácskozási jogát a közgyűlés előző napirendünk kapcsán biztosította.
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk továbbá Pribil Sándor urat, a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnökét. Úgy látom, hogy 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 Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk egyhangúan elfogadta a
beszámolót és szeretném megköszönni Pribék Sándornak, a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvány Kuratóriumának elnökének, hogy társult a beszámolóhoz, hiszen neki ez
nem kötelezettsége. Viszont így teljes képet kaptunk az ellátásról. Megjegyezném,
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hogy a bizottságunkon szó volt arról, hogy a központi hajléktalan ellátási tervünk az
még mindig nem került megoldásra, a szakmai beszámoló pedig nagyon pontos és
minden részletre kiterjedő volt.
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 23 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Hosszú János,
Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr.
Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 157/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti otthona
szakmai egységeinek 2005. évben végzett tevékenységérõl szóló beszámolóját
elfogadja. Megállapítja, hogy az intézmény az alapellátás és a szakosított ellátást
nyújtó szolgáltatásain keresztül feladatait ellátta.
2. Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyûlése a Magyar Mentõszolgálat Alapítvány
utcai szociális munka szociális szolgáltatásának 2005. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése utasítja a polgármestert, hogy a beszámolók elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõjének, és a Magyar Mentõszolgálat Alapítvány kuratórium elnökének.
Felelõs:

- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közremûködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetõje
Határidõ:
- a határozat közlésére: 2006. május 26.
11. Javaslat a fogorvosi szolgálat 2005. évi működéséről szóló beszámolójának
elfogadására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk
Dr. Szappanos Mária asszonyt, a
MOK dunaújvárosi képviselőjét, Dr. Kéthelyi Ágnes városi szakfőorvost. Úgy látom,
hogy nincsenek itt, ezért nem teszem fel szavazásra a tanácskozási jog biztosítását.
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Felkérem az egészségügyi és szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk egyhangúan elfogadta a beszámolót. Bizottsági ülésünkön jelen voltak a képviselők.
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 23 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, Hosszú János,
Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr.
Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 158/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi szolgálat 2005. évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a fogorvosi szolgálat képviselőinek.

Felelős:

-

a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő:
2006. május 31.
12. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. alapító okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására, az SZMSZ-hez tartozó szabályzatok elfogadására, valamint a Szent Pantaleon Kórház Kht. és Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött feladatellátási szerződés módosítására
Előadó: az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
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A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. Máté-Kasza László urat, a Szent Pantaleon Kórház Kht. ügyvezető főigazgató főorvosát.
Úgy látom, hogy nincs itt, ezért nem teszem fel szavazásra a tanácskozási jog biztosítását.
Felkérem az egészségügyi és szociális, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottság véleményét.
Dr. Skaliczki Andrea képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A napirend tárgyalásakor a bizottság elsősorban a feladatellátási
szerződéssel foglalkozott, ugye egy módosítás volt benne, tulajdonképpen az, hogy
a feladatellátás körében további szerződéseket köthet a kht. Ezt az igazgató úr kérésére úgy módosítottuk, hogy neki is egy garanciát jelent, ha ezt a szakbizottságok
megvizsgálják, így megtárgyalva az egészségügyi és szociális, valamint az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság előzetes véleményével egészítettük ki ezt a pontot, amivel az igazgató úr előzetes kérésének megfelelően egyet is értett. Ezen felül a benyújtott szabályzatokat részletesen nem vizsgálta mennyiségi terjedelme miatt a bizottság. Az irodavezető asszony, illetve a kht. igazgatója részéről tett nyilatkozat szerint ugye csak a jogszabályi változások és a státusból eredő változások kerültek átvezetésre és korábbiakban ugye ezeket a szabályzatokat elfogadta már a közgyűlés.
Így ezen nyilatkozat értelmében mind a szabályzatokat, mind ezzel a módosítással a
szerződés tervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a bizottság.
Kecskés Rózsa képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a 8/4-es pont kiegészítésével, tehát az ügyrendi és jogi bizottság már elfogadott javaslatával tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan elfogadta.
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 19 fő (Dr. Kálmán András, 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, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres
György, Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Kántor Károly, Pochner László, Dr. Ragó Pál) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 159/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szent Pantaleon Kórház KHT alapító okiratának módosításához, egyben utasítja a Szent Pantaleon
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Kórház KHT ügyvezető főigazgató főorvosát, hogy a jelen rendelkezés szerint
módosítás Alapító Okiratban történő átvezetéséről gondoskodjon.
Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szent Pantaleon Kórház KHT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és elfogadja az
SZMSZ részét képező szabályzatokat. Egyúttal a korábbi SZMSZ-t jóváhagyó
384/2005. (XII.08.) KH számú határozatát hatályon kívül helyezi.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a feladatellátási
szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerint fogadja el.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
feladatellátási szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében írja alá.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a fenti döntéséről a határozat megküldésével tájékoztassa a Szent Pantaleon Kórház
KHT ügyvezető főigazgató főorvosát.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért.
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő: 2006. május 31.
13. Javaslat panasz megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Kocsó Endre urat, a Batsányi Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető elnökét. Úgy látom, hogy nincs itt, ezért nem teszem fel
szavazásra a tanácskozási jog biztosítását.
Felkérem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Dr. Skaliczki Andrea képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A napirenddel kapcsolatban próbáltuk a jogi helyzetet elfogadtatni
a panaszossal. Tulajdonképpen azzal, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően
az egy éves jogvesztő határidőn túl van tulajdonképpen a kérelme, ami alapján panaszos eljárásban el lehetne bírálni. Jeleztük neki azt is, hogy miután a problémát az
nem oldja meg, hogy keresse meg a gazdasági irodavezető urat, miután ilyen garázs
problémával a Batsányi utcából már jelentkeztek és sikerült közös megegyezéssel
megoldani, hogy ennek megfelelően próbáljanak valamilyen fajta konstrukciót felvázolni, tulajdon viszonyokban szerintem nem biztos, hogy jól tájékozott a közös képvi-
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selő úr, úgyhogy azt mondtuk, hogy a probléma megoldása érdekében nem az a lényeg, hogy panaszos eljáráshoz ragaszkodjon, hanem az, hogy ez megoldásra kerüljön és így keresse meg az irodavezetőt. Ennek megfelelően az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtuk.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Polgármester úr! Két megjegyzés a bizottsági elnök asszony által
elmondottakhoz. Az egyik, hogy kétségkívül igaz, hogy a Batsányi utcában már korábban volt garázs kapcsán szituáció, amit sikerült megoldani, annyi a különbség a
mostani beadvány és az akkori hivatal által tisztázott és akkor rendezett ügy között,
lényeges különbség, hogy akkor maguk a lakók kérték a garázs építését. Itt pedig a
Batsányi u. 9-11.ben élőknek semmi köze nincs az építtetőkhöz. Ez egy jelentős különbség. Az másik dolog, hogy ezért a közgyűlésnek szerencsés lenne megvárni a
most is folyamatban lévő államigazgatási eljárás lefolytatását és addig nem érdemében elutasítani a panaszt, hanem azt mondani, hogy úgymond jegeli a kérdést és
visszatér rá, tehát nem kategorikus elutasítással dönteni a mai közgyűlésen. Különös
tekintettel azért, mert 2004. októberében, tehát gyakorlatilag majdnem kétéves az
ügy, keresték meg először a hivatalt, illetve a polgármester urat az ott élők az ügy
kapcsán, illetve a sajtó is 2005. nyarán a Dunaújvárosi Hírlap, illetve 2005. decemberében foglalkozott az üggyel. Tekintettel, hogy egy ilyen jellegű kérdésben azt hiszem, hogy leginkább az ott élők véleményét kellene Önöknek meghallgatni, és nem
elzárkózni ettől a kérdéstől. Leírták, nyilván Önöket is megkeresték, hogy miért nem
tartják szerencsésnek garázs felépítését, ott milyen problémákat jelenthet az ő életük
vonatkozásában, életkörülményeik megváltozásában, ezt Tisztelt Közgyűlés, el kellene fogadniuk. Bennünket is megkerestek és természetesen a mai közgyűlési döntés
után mi magunk is meg fogjuk őket keresni.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester úr! Én is azt mondom, bár láthatóan a jog a
hivatal oldalán van ebben az esetben véletlenül, azért át kell gondolni ennek az emberi oldalát. Amit Cserna képviselő úr mondott, hogy annak idején a lakók kérték,
már az is hiba volt, hogy a lakóknak is odaadtuk, ugyanis a garázs tulajdonjoga, meg
a lakás tulajdonjoga nem jár együtt. Tehát aki felépítette a garázst, utána eladja a lakását, de ott marad a garázs, később ugyanaz a helyzet alakul ki, mint ami most van.
Tehát véleményem szerint már az is egy hibás dolog volt, és itt bizony át kellene ezt
gondolni, hogy élből nem kellene elutasítani ezt a beadványt és előtte talán meg kellene tárgyalni a gazdasági bizottságnak, vagy akinek kell, gazdasági kabinetnek,
nem tudom, hogy ki tárgyal ebben a kérdésben és jövőben olyan területre irányítsunk
garázsépítőket, ahol van hely, nem zavar másokat és ilyen viták nincsenek ebből a
kérdésből.
Dr. Kukorelli Sándor a szervezési és jogi iroda megbízott vezetője:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester úr! Azért kértem szót, mert az előterjesztésből kiderül, hogy a panaszosok írásban a panaszt egy éven túl nyújtották be, tehát
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független attól, hogy a sajtó ezzel mikor foglalkozott, vagy a panaszos esetleg szóban mikor fordult a hivatalhoz, panasz jogilag elkésettnek minősül és a közgyűlésnek
a jogszabály szerint nincs más lehetősége, csak olyan döntést hozni, hogy a szóban
forgó hivatkozott jogszabály szerint a panaszt el kell utasítania.
Dr. Kálmán András polgármester:
Jelentkezés hiányában 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 16 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, Dr. Skaliczki
Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Dr. Ragó Pál), tartózkodott 5 fő (Dr. Kántor Károly, Ladányi Béla, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Batsányi Lakásfenntartó
szövetkezetnek az 517/2004. (XI.8.) PH számú határozattal kapcsolatos panaszát érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, míg a 475/2004. (X.12.) PH számú határozattal kapcsolatos panaszáról megállapítja, hogy az a panaszeljárás hatáskörébe nem tartozik.
Jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
A Batsányi Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető elnöke az 517/2004. (XI.8.) PH és
a 475/2004. (X.12.) PH számú határozatokkal kapcsolatban panasszal élt.
A közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben – a gazdasági bizottság
vélemények kikérése mellett – hozott 517/2004. (XI.8.) PH számú polgármesteri határozatot a Batsányi Lakásfenntartó Szövetkezet (továbbiakban: szövetkezet) nevében az ügyvezető elnök 2004. november 12-én vette át. A határozattal kapcsolatban
jogorvoslati kérelmet a szövetkezet nem terjesztett be a közgyűlésnek. A határozattal
kapcsolatban a szövetkezet ügyvezető elnöke 2006. január 13-án kelt, de a polgármesteri hivatalhoz 2006. január 17-én beérkezett panasszal élt. Az európai uniós
csatlakozással összefüggő törvénymódosításról szóló 2004. évi XXIX. tv. 142.§ (7)
bekezdés második mondata kogens szabályként úgy rendelkezik, hogy „a tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani.” Tekintettel arra, hogy a szövetkezet a polgármesteri határozatról 2004. november 12-én szerzett tudomást ebből az következik, hogy a panasz előterjesztése
és a határozat tudomásul vétele között eltelt időszak több mint egy év, ezért a közgyűlés a rendelkező részben írtak szerint dönthetett.
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A közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben – a gazdasági bizottság
véleményének kikérése mellett – hozott 475/2004. (X.12.) PH számú határozat alapján garázsépítésre földhasználati jogot kapott személyek építési hatósági eljárást
kezdeményeztek a garázsok megépítésének engedélyezésére. Az építési engedélyezési eljárásban ügyfélként bekapcsolódott a Batsányi Lakásfenntartó Szövetkezet
is, jogorvoslattal élve az elsőfokú építésügyi hatóság határozatával szemben. Tekintettel arra, hogy a II. fokú építési hatóság – szövetkezet jogorvoslati kérelme alapján
– az I. fokú építési hatóság a határozatot hatályon kívül helyezte és az I. fokú építési
hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte, az államigazgatási eljárás jelenleg is folyamatban van. Mint az előzőekből következik, a 475/2004. (X.12.) PH számú határozat államigazgatási eljárással érintett.
A 2004. évi XXIX. tv. 141.§ (2) bekezdése a panasz fogalmát az alábbiak szerint definiálja:
„(2) A panasz olyan kérelem, mely egyéni jog – vagy érdeksérelem megszüntetésére
irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási –
eljárás hatálya alá.”
A közgyűlés a fentiekre figyelemmel állapította meg, hogy a 475/2004. (X.12.) PH
számú határozattal kapcsolatos panasz nem tartozik a panaszeljárás körébe.
A határozat jogszabályi alapján a 2004. évi XXIX. tv. 141.§ (2) bekezdése és a 142.§
(7) bekezdés második mondata képezi.
A jogorvoslati lehetőség kizárásának alapját a 2004. évi XXIX. tv. 141.§ (1) bekezdése képezi, mely szerint „az állami és helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a
közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.” E törvény alatt a
2004. évi XXIX. tv.-t kell érteni, mely a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséget nem ír elő.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2006. május 26.
14. Javaslat a Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégistáinak 2007/2008. tanév végéig történő elhelyezésére
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendi pont előadói közül az ügyrendi, igazgatási és jogi, valamint a
gazdasági bizottság elnökét, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni, valamint
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felkérem az oktatási és a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottsági
véleményt.
Jakab Sándor képviselő, az oktatási bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő
anyag egyértelmű, hogy ezt az előterjesztést támogatnunk kell, a Hild József Szakközépiskola közgyűlési döntés alapján át kellett, hogy költözzön a Dunaferr Hotelbe,
mivel a Dózsa György úti kollégium felújítása elkezdődött. Tulajdonképpen nem sikerültek azok a pályázatok, amiket a közgyűlés beadott, de úgy tűnik, hogy most már
van remény, hogy két év múlva a József Attila új kollégium létrejöjjön, és addig úgy
gondolom, a legjobb megoldás az lenne, ami az előterjesztésben szerepel, hogy addig tanulók jó körülmények között ezen a helyen maradjanak. A bizottságunk egyhangúan, 5 igennel támogatta az előterjesztést.
Pochner László képviselő, a pénzügyi bizottság elnök-helyettese:
Tisztelt Közgyűlés, Polgármester úr! A pénzügyi bizottság egyhangúan támogatja azt
a határozatot, amit kiegészített a gazdasági bizottság, illetve az ügyrendi bizottság,
mert a pénzügyi bizottság előtt még az eredeti volt és ott szóban tájékoztattak, hogy
mi volt a kiegészítés, és azt támogatta 6 igen szavazattal, egyhangúan.
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 24 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Dr. Dorkota Lajos, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres
György, Tóth Kálmán) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 161/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégistáit – maximum
120 fő - a Dunaújváros, Építők útja 2. szám alatt található Dunaferr Hotel épületében 1.320,- Ft/szoba/éj + áfa bérleti díjért kívánja elhelyezni határozott időtartamra, 2005. szeptember 1-étől 2008. június 30-áig terjedő időszakra, és egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében található bérleti szerződést a Dunaferr Hotelt üzemeltető Office & Hotel 2003. Kft-vel megkösse, ezzel egyidejűleg pedig a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
210/2005. (VI.16.) KH számú határozatának 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
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a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2006. június 15.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban részletezett feladatellátás költségvetési fedezetéül a Dózsa György úti kollégium eddigi üzemeltetési
költségét jelöli meg azzal, hogy a hiányzó összeget, 2006. évben maximum 9.576
eFt-ot, a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló, 3/2006. (II.16.)
KR számú rendelet általános tartalék kerete terhére biztosítja, egyúttal utasítja a
jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál a
fenti kötelezett vállalást 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 végrehajtásának előkészítésében való közreműködéséért:
a pénzügyi és a vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet soron következő módosítás időpontja
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóját, hogy a 2.) pontban meghozott döntés
intézmény költségvetésére gyakorolt hatását a feladatmutató változás során mutassa ki.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő: 2006. október 31.
15. Javaslat a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által „Nevelési oktatási intézmények eszköztámogatása” címmel kiírt 2006. évi pályázaton való
részvételre és önrész biztosítására
Előadó: a gazdasági bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem az oktatási, valamint a gazdasági bizottság elnökeit, kívánnak-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.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 23 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr.

33
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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Dr. Dorkota Lajos) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 162/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által „Nevelési oktatási intézmények eszköztámogatása” címmel kiírt 2006.
évi pályázaton való részvétellel és önrész biztosításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alább felsorolt intézmények a fent nevezett pályázaton részt vegyenek.
Intézmény neve
Óvodák
Római Városrészi Egység

Pályázaton igé- Önkormányzattól Projekt főösznyelt összeg
igényelt összeg
szeg
2 574 471 Ft
1 726 000 Ft
4 300 471 Ft
218 756 Ft
146 000 Ft
364 756 Ft

Csillagvirág Egység

220 000 Ft

147 000 Ft

367 000 Ft

Duna-parti Egység

219 500 Ft

147 000 Ft

366 500 Ft

Zalka Máté utcai Egység

219 700 Ft

147 000 Ft

366 700 Ft

Aprók Háza Egység

219 280 Ft

147 000 Ft

366 280 Ft

Aranyalma Egység

159 720 Ft

107 000 Ft

266 720 Ft

Bóbita Egység

219 660 Ft

147 000 Ft

366 660 Ft

Katica Egység

99 360 Ft

67 000 Ft

166 360 Ft

Kincskereső Egység

98 360 Ft

67 000 Ft

165 360 Ft

Margaréta Egység

219 000 Ft

146 000 Ft

365 000 Ft

Mesevár Egység

159 030 Ft

107 000 Ft

266 030 Ft

Napsugár Egység

218 905 Ft

147 000 Ft

365 905 Ft

Százszorszép Egység

157 000 Ft

106 000 Ft

263 000 Ft

Szivárvány Egység

146 200 Ft

98 000 Ft

244 200 Ft

4 406 955 Ft

2 938 638 Ft

7 345 593 Ft

600 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

600 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

600 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

Általános iskolák
Arany János Általános Iskola
Dózsa György Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
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Móra Ferenc Általános Iskola
Móricz Zsigmond Általános
Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Általános
Iskola
Szórád Márton Általános Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
Középiskolák
Bánki Donát Gimnázium és
Szakközépiskola
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola
Széchenyi István Gimnázium
Összesen:

268 000 Ft

179 000 Ft

447 000 Ft

445 000 Ft

297 000 Ft

742 000 Ft

600 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

433 579 Ft

289 053 Ft

722 632 Ft

268 963 Ft

179 309 Ft

448 272 Ft

591 413 Ft

394 276 Ft

985 689 Ft

2 396 051 Ft

1 602 387 Ft

3 993 438 Ft

600 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

280 728 Ft

187 152 Ft

467 880 Ft

596 081 Ft

397 387 Ft

993 468 Ft

600 000 Ft

400 000 Ft

1 000 000 Ft

600 000 Ft

405 000 Ft*

1 000 000 Ft

9 658 235 Ft

6 454 177 Ft*

16 107 412 Ft

* 5000,- Ft regisztrációs díj
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázaton való induláshoz a pályázati támogatás 40-40%-ának megfelelő, az 1. pontban szereplő összegek erejéig legfeljebb 6 454 177,- Ft, azaz hatmillió négyszázötvennégyezer egyszázhetvenhét forint önrészt biztosítson a 2006. évi költségvetés, pályázati tevékenység,
- felkészítés, - önrész céltartalék sora terhére.
Az önrésznek megfelelő összeget az intézmények eredményes pályázata esetén és
arról való értesítése alapján az önkormányzati vonatkozású pályázati tevékenységek
koordinációjáról szóló 15/2004 (III.26.) KR. számú rendeletnek megfelelő céltámogatási szerződés keretében az önkormányzat átadja az intézménynek.
Felelős: a határozat végrehajtásáért
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a határozat közléséért,
a céltámogatási szerződés előkészítéséért:
a koordinációs iroda vezetője
az önrész biztosításáért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő:
az intézmény nyertes pályázatáról szóló értesítését követő 8 munkanapon belül
2.
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3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, amennyiben a pályázat eredményes, akkor a 2.) pontban foglalt döntést a 2006. évi költségvetés
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 pályázati eredményhirdetése után soron következő költségvetés módosítás időpontja
16. Javaslat a Nevelési Tanácsadó, valamint a Logopédiai Intézet kistérségi
szintű feladatellátásához való fenntartói hozzájárulásra
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a véleményező oktatási és gazdasági bizottság elnökét, hogy kívánnak-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.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 23 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, 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, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Dr. Dorkota Lajos) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 163/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nevelési Tanácsadó,
és a Logopédiai Intézet fenntartója, e hatáskörében hozzájárul ahhoz, hogy a két
intézmény a szolgáltatásait a Dunaújvárosi Kistérség területére kiterjessze, a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásával létrehozandó szerződéssel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy az
egy pontban meghatározott szerződés-tervezeteket készítesse elő, és terjessze
azt a közgyűlés elé.
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3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megjelölt döntést a Társulási Tanácsban képviselje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2006. június 15.
17. Javaslat a helyi kisebbségi önkormányzatokkal létrehozott együttműködési
megállapodás módosítására
Előadó: a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a kulturális, kisebbségi és vallásügyi, valamint az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottsági véleményeket.
Szántó Péter képviselő, a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! A kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és figyelembe véve az ÁSZ jelentést, annak
megfelelően elfogadásra javasolja a közgyűlésnek is egyhangúan a módosítási javaslatokat.
Dr. Skaliczki Andrea képviselő, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Az ügyrendi bizottság az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
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 22 fő (Dr. Kálmán András, Almási
Zsolt, Barányi Albert, Cserna Gábor, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr.
Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Nagy Anikó, Pintér Attila, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Dr. Dorkota Lajos), távol volt 1 fő (Pochner László) – a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
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1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Helyi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Szerb Kisebbségi Önkormányzattal, és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, 2003. május 9-én létrehozott
együttműködési megállapodást módosítja a határozat 1. sz. mellékletét képező
egységes szerkezetű együttműködési megállapodásban foglalt feltételek szerint.

2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban jóváhagyott egységes
szerkezetű együttműködési megállapodás aláírására, egyben utasítja a határozat
közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2006. május 22.
18. Javaslat a „Nemzedékünkért” Alapítvány kérelmének elbírálására
Előadó: a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés két önálló „A” és
„B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyről külön-külön kell szavaznunk.
Felkérem a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnökét, hogy ismertessék a
bizottsági véleményeket.
Szántó Péter képviselő, a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés, Polgármester úr! A kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság
megtárgyalta a napirendi pontot és egy „C” variációs javaslattal áll elő, ami a következőképpen szól. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 50 E Ft-os céltámogatást nyújt a „Nemzedékünkért” Alapítványnak nyári tábor szervezése érdekében. A
támogatást a 2006. évi költségvetés Közművelődési célfeladatok, vallás és kisebbségi ügyek rovata terhére kell teljesíteni.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés! Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Jelentkezés hiányában a napirendet lezárom. Volt a kulturális, kisebbségi és
vallásügyi bizottságnak egy “C” változatú módosító határozati javaslata. Ezt fogom
először szavazásra feltenni, ami lényegében az “A” változattal megegyezik, azzal az
eltéréssel, hogy 50 E Ft céltámogatás biztosítását javasolta. Aki a kulturális,
kisebbségi és vallásügyi bizottság “C” változatú javaslatával egyetért, kérem az igen
gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a kulturális, kisebbségi és vallásügyi bizottság által tett
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„C” változatot – mellette szavazott 19 fő (Dr. Kálmán András, Almási Zsolt, Barányi
Albert, Dávid Béla, Hosszú János, Jakab Sándor, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa,
Kerekes Judit, Kismoni László, Dr. Kovács Pálné, Ladányi Béla, Pintér Attila, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szántó Péter, Szekeres György,
Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Nagy Anikó, Dr. Ragó Pál), nem szavazott 1 fő (Dr. Dorkota Lajos), távol volt 1 fő (Pochner László) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 165/2006. (V.18.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 50 E Ft-os céltámogatást nyújt a
„Nemzedékünkért” Alapítványnak nyári tábor szervezése érdekében. A támogatást a 2006. évi költségvetés Közművelődési célfeladatok, vallás és kisebbségi
ügyek rovata terhére kell teljesíteni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1.)
pont alapján kössön céltámogatási szerződést az alapítvánnyal.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtása előkészítéséért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő: 2006. június 15.
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? Úgy látom, hogy nincs.
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.
K.m.f.
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polgármester

(: Dr. Hőnigh Magdolna :)
aljegyző

