JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 19-ei
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
1. Dr. Kálmán András
2. Cserna Gábor
3. Cserni Béla
4. Dr. Dorkota Lajos
5. Gál Roland
6. Gombos István
7. Dr. Kántor Károly
8. Kecskés Rózsa
9. Kismoni László
10. Kiss András
11. Lőrinczi Konrád
12. Nagy Szilárd
13. Nagy Zoltánné
14. Parrag Viktória
15. Pintér Attila
16. Pochner László
17. Rácz Mária
18. Dr. Ragó Pál
19. Selyem József
20. Dr. Skaliczki Andrea
21. Somogyi György
22. Szepesi Attila
23. Tóth Kálmán
24. Tóth László

képviselők

Igazoltan távol:
1. Rohonczi Sándor
2. Szűcs Aranka

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Szendrődi Tibor
Bojtorné Nagy Katalin
Dr. Deák Mária
Engyel László

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

az okmányiroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
az építésügyi és környezetvédelmi iroda
vezetője
az ifjúsági és sportiroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a meghívottakat és a nyilvános ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 24 fő, így a testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy a mai rendkívüli ülés nem megy egyenes
adásban a televízióban, mert nem tudtak felkészülni az egyenes adásra, most rögzítik és később fogják leadni.
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdésében biztosított jogommal élve hívtam össze a mai
rendkívüli közgyűlést.
Az SZMSZ 8. § (6) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen csak azok a napirendi
pontok tárgyalhatók, amelyekre az indítvány vonatkozott. Az indítványozott napirendi
pontokat a meghívó tartalmazza.
Tisztelt Közgyűlés!
Tudomásom szerint az illetékes bizottságok a december 11-ei ülésünk előtt az előterjesztéseket megtárgyalták. Mivel az előterjesztések a bizottsági véleményeket nem
tartalmazzák, azokat a bizottság elnökei az adott napirend kapcsán ismertetik.
Javasolom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Aki ezzel egyetért, 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 24 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László) – elfogadta.
Napirend:
1.) Javaslat a Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. további működtetésével kapcsolatos új társasági forma meghatározására
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Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
2.) Javaslat az Innopark Kht. átalakulására és üzletrész vásárlására
Előadó: a polgármester
3.) Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. nonprofit kft-ként történő működtetésével
kapcsolatos egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
1.) Javaslat a Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. további működtetésével kapcsolatos új társasági forma meghatározására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. Bocsi Andrea asszonyt, a Kistérségi
Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. ügyvezető igazgatóját.
Kérem biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Bocsi Andrea részére - mellette szavazott 24 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner
László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi
György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat 3.) pontja „A” és „B” változatú döntési alternatívát tartalmaz, melyekről külön-külön fogunk szavazni.
Felkérem a napirend előadói közül a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt, valamint kérdezem a társadalmi kapcsolatok bizottsága és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Felkérem továbbá a napirend előadóit, tegyenek javaslatot a határozati javaslat 3.)
pontjában az ügyvezető személyére és alkalmazásának időtartamára, valamint a 4.)
pontban a kft. tulajdonosi képviselőjére és megbízatása időtartamára.
Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke:
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! A gazdasági bizottság a 11-ei ülést
megelőzően tárgyalta a napirendet, s ahogy azt már ha jól emlékszem egyszer ismertettem, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság az 1. pontban a névnél a
Kistérségi után az és szót törölni javasolja, továbbá a 3. b. pontban az ügyvezető
személyére a társaság ügyvezetőjeként Dr. Bocsi Andreát javasolja 2009. május 31igés a 4. pontban Tóth Lászlót javasolja tulajdonosi képviselőként 2009. január 1-jétől 2010. szeptember 30-ig. Ez utóbbi dátum esetében viszont úgy emlékszem, hogy
abban foglaltunk állást, hogy ez nem kellene feltétlenül meghatározni, mert addig tart
a megbízatás, amíg azt a közgyűlés vissza nem vonja. Ezt többséggel fogadta el a
gazdasági bizottság és ezt javasolja a tisztelt közgyűlésnek is elfogadni.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Én javasolom az összes kht-nál és az
összes cégünknél egységesítsük a kinevezési időpontokat és időtartamokat. A következő előterjesztésnél az Innoparknál még a felügyelő bizottság és ügyvezető személye sem akkor jár le, tehát a kinevezése sem, és a könyvvizsgáló sem, ezért én azt
javaslom, hogy ne hozzuk ezt félévente, évente vissza ezeket a dolgokat, mert nem
biztos, hogy a cégek gazdálkodását ez pozitívan befolyásolja. Ezért én javaslom minden kft-nk és minden cégünk esetében a 2011. május 31. Az ugye a 2010-es gazdálkodási évet záró befejező időpont, így nem hozzuk kényszerhelyzetbe a következő
közgyűlést, bármikor ugye leválthatja a felügyelő bizottságot és az ügyvezetőt is, illetve újra megbízhatja, ha gondolja. Illetve nem fog évente, félévente visszajönni egy
ilyen napirendi pont, ami mint tudjuk, jövőre havonta lesz közgyűlés, és nem biztos,
hogy itt 110 napirenddel kellene birkózni, közte ilyenekkel is, ráadásul azért én azt
gondolom, hogy ez a politikai zsarolás egyik eszköze és nem célszerű, ha bármelyik
politikai, pártpolitikai alakulat is ezzel próbálna élni. Eddig éltek vele, rendben van, de
most már jó lenne, ha hagynánk működni a cégeket. Még egy fél mondatot szeretnék
a keddi közgyűlés, ami nem lett megtartva, mert nem voltunk határozatképesek, a
polgármester úrnak javaslom, hogy a jövőben ha rendkívüli közgyűlést hív össze, akkor lehetőleg tegyen bele egy olyan napirendi pontot is, amelyben valamilyen Fidesz
közeli vállalkozásnak ajándékozunk néhány százmillió forintot, ne adj Isten, milliárdot.
Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Nekem mindösszesen egy módosító indítványom lett volna, de Pochner úr felvetésére csak annyit, hogy nagyon sajnálom,
hogy karácsony előtt néhány nappal önnek éppen ez jutott eszébe. Ez betegesen
gyenge humor volt. Módosító indítványom pedig a következőképpen szólna a gazdasági bizottság javaslatához kapcsolódva. Amit a gazdasági bizottság mondott, gyakorlatilag egy öt hónapos megbízást, gyakorlatilag öt hónap alatt érdemi, szakmai
ügyvezetői munkát nem lehet végezni sem ennél a kht-nél, sem egy másik gazdasági társaságnál. Ebből adódóan én a 2010. május 31-ét javasolnám Dr. Bocsi Andrea
ügyvezetővé való megbízása kapcsán.
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Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, először a módosító indítványokat teszem fel szavazásra.
Először Cserna alpolgármester úr javaslatát, ami 2010. május 31-éig tartalmazza a
megbízatást. Aki ezt elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Cserna Gábor javaslatát, mely szerint Dr. Bocsi Andrea
megbízatása 2010. május 31-éig tartson - mellette szavazott 24 fő (Cserna Gábor,
Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr.
Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán, Tóth László) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a maradék gazdasági bizottsági javaslatot tenném fel szavazásra, ami az ügyvezető személyével Dr. Bocsi Andreát bízza meg és a tulajdonosi képviselettel pedig
Tóth László képviselő urat. Azt gondolom, miután nincs más kiegészítő javaslat, ezt
tenném fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági bizottság javaslatát, mely szerint Az ügyvezető Dr. Bocsi Andrea, a tulajdonosi képviselő Tóth László legyen - mellette szavazott 22 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Tóth László), nem szavazott 1 fő (Dr. Skaliczki Andrea) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezek figyelembevételével a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 24 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd,
Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 740/2008. (XII.19.) KH. számú
határozata

6

1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a többségi befolyása alatt álló Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján társasági
szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön
tovább Kistérségi Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft néven.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az átalakulás fordulónapjaként
2008. december 31. napját határozza meg, és ezen időponttal kéri az átalakulás
cégbírósági bejegyzését.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kistérségi Európai Uniós
és Idegenforgalmi Kht. csatolt Társasági szerződés módosítását azzal, hogy 49.
pont , a 37. (1) pont , a 16. (j) pont ne kerüljön módosításra, ezek vonatkozásában a jelenlegi szabályozás maradjon a társasági szerződésben, továbbá a 31.
pontját úgy módosítja, hogy a társaság ügyvezetője Dr. Bocsi Andrea 2009. január
01.-től 2010. május 31-ig terjedő határozott időtartamra.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a létrejövő non profit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi képviseletével Tóth László képviselőt bízza meg
2009.január 1-től kezdődően 2010. május31-ig szóló határozott időtartamra.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Kistérségi Európai Uniós
és Idegenforgalmi Kht. tulajdonosi képviselőjét, hogy a Kht. taggyűlésén az átalakulással kapcsolatos, és a jelen határozatban érintett tárgykörökben a taggyűlési
szavazáson a jelen határozat 1. -3. pontjai szerint adja le szavazatát.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. tulajdonosi képviselője
a Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. ügyvezetője
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére:
2008. december 20.
2.) Javaslat az Innopark Kht. átalakulására és üzletrész vásárlására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Gere János urat, az Innopark Kht. ügyvezető igazgatóját.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Gere János részére - mellette szavazott 23 fő (Cserna
Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán And-
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rás, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Dr. Skaliczki Andrea) – tanácskozási jogot
biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Ülésünk előtt ismételten kiosztásra került az eredeti javaslathoz képest egy módosított határozati javaslat. Kérem, hogy a döntéshozatalnál a most kiosztott anyagot szíveskedjenek figyelembe venni.
Felkérem a napirendet véleményező gazdasági és vagyongazdálkodási, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, ismertessék a bizottsági véleményeket, illetve kérdezem, hogy kívánnak-e további szóbeli kiegészítést tenni.
Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke:
2. Megint csak azt tudom elmondani, amit egyszer már elmondtam, a gazdasági és
vagyongazdálkodási bizottság egyszer tárgyalta az ügyet, azóta sem, tehát a véleménye ugyanaz, amit a december 11-ei ülésen e témában elmondtam, azt tudom
megismételni. Ennek megfelelően a kiosztott, és ez megegyezik a mostani kiosztott
határozati javaslattal, 1. pontját a 2009. évi költségvetés terhére javasolta kiegészíteni, mely módosítást a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott. A 2. pontban az ügyvezető megbízását 2009. január 1-jétől 2012. május 31-ig történjen, 5 igen szavazattal
elfogadta, a felügyelő bizottság tagjainak megbízatását 2009. június 30-ig tartó időtartamra 5 igen szavazattal elfogadta. A könyvvizsgáló megbízását legkésőbb 2010.
május 31-ig terjedő határozott időtartamban javasolta megállapítani 5 igen szavazattal. A bizottság 3. pontként javasolta felvenni azt, hogy 3.) Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a többségi befolyása alatt álló Innopark Kht. a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §. (3) bekezdés alapján a 3.
számú mellékletben közölt gazdasági szerződése módosításával és a jelen határozatban közölt egyéb változtatások átvezetésével nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább. 4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az átalakulás fordulónapjaként 2008. december 31. napját határozza meg és ezen időponttal
kéri az átalakulás cégbírósági bejegyzését. A határozati javaslat 3. pontja 5. sorszámot kapna és módosításra került az 1-4. pontja szerinti rész, továbbá a határozati javaslat 4. pontja 6. sorszámot kap, és visszahivatkozás a kötelezettségvállalásra, 3.
pont helyett az 1. pontra kerül javításra és a kötelezettségvállalásra 2009. évi költségvetés terhére történik. Fenti összes módosításokkal kiegészített határozati javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, majd a fentiek szerint módosított határozati javaslatot egyhangú 5 igen szavazattal fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
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Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Hasonlóképpen az előző napirendhez,
itt is a 2010. május 31-ét javasolnám Gere János megbízása kapcsán.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel megegyezően javaslom, hogy a
felügyelő bizottság mandátumát is erre az időpontra 2010. május 31-ig, illetve a
könnyvizsgálót is 2010. május 31-ig, és akkor így tökéletes Cserna úrnak a hozzászólása.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Az 1. pont törlését javaslom az utolsó
rendes közgyűlésen elmondtam, hogy miért, legalább is a nálam kiosztottban még az
van, hogy 10,5 millió Ft-ot biztosítunk a költségvetésből a Dombass Zrt-vel kötendő
szerződés aláírásra, akkor megvitattuk, hogy ez célszerűtlen, tehát én az 1. pont törlését javaslom és a további pontok értelemszerűen a módosításokkal változnának.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, a napirendet lezárom, Először a dátumokat tisztáznánk.
Volt itt egy javaslat az ügyvezető megbízatására 2010. május 31-ig, ezt teszem fel
szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Cserna Gábor javaslatát, mely szerint az ügyvezető
megbízatása 2010. május 31-ig tartson - mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor,
Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth László), tartózkodott 8 fő (Dr. Kálmán András,
Kecskés Rózsa, Kismoni László, Parrag Viktória, Pintér Attila, Selyem József, Dr.
Skaliczki Andrea, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezzel összhangban volt Pochner úrnak javaslata, hogy az összes többi tisztségviselőnek a megbízatása is eddig tartson. Aki ezzel egyetért, tehát 2010. május 31-ig, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Pochner László javaslatát, mely szerint az összes többi
tisztségviselő megbízatása 2010. május 31-ig tartson - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth László), tartózkodott 3 fő
(Dr. Kálmán András, Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd) – elfogadta.
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Dr. Kálmán András polgármester:
A következő módosító indítvány Dr. Dorkota alpolgármester úrnak az indítványa volt,
az 1. pont kerüljön törlésre. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Dorkota Lajos javaslatát, mely szerint a határozati
javaslat 1. pontja kerüljön törlésre - mellette szavazott 22 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem
József, Dr. Skaliczki Andrea, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott
1 fő (Somogyi György), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak azt a javaslatát teszem fel
szavazásra, ami az átalakítással kapcsolatos kiegészítő pontokat tartalmazza.
Dr. Kukorelli Sándor a szervezési és jogi iroda vezetője:
Ügyrendi: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném javasolni, tekintettel arra, hogy a közgyűlés elfogadta Dorkota alpolgármester úr javaslatát, az eredeti
4. pont kerüljön törlésre, hiszen nem lesz kötelezettségvállalás ebből következően.
Dr. Kálmán András polgármester:
A határozati javaslat 4. pontját teszem fel szavazásra, aki elfogadja, hogy törlésre kerüljön, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Kálmán András polgármester javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 4. pontja kerüljön törlésre - mellette szavazott 22 fő (Cserna
Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr.
Ragó Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth
László), tartózkodott 1 fő (Somogyi György), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság javaslatát teszem fel szavazásra,
amely a kht. kft-vé történő átalakítását tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem az igen
gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság javasla-
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tát, mely szerint a határozati javaslat egészüljön ki a következő két ponttal: 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a többségi befolyása alatt
álló Innopark Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §. (3)
bekezdés alapján a 3. számú mellékletben közölt gazdasági szerződése módosításával és a jelen határozatban közölt egyéb változtatások átvezetésével nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább. 4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése az átalakulás fordulónapjaként 2008. december 31. napját határozza
meg és ezen időponttal kéri az átalakulás cégbírósági bejegyzését. - mellette szavazott 16 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila,
Tóth László), tartózkodott 7 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László,
Parrag Viktória, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő
(Nagy Szilárd) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezek figyelembevételével a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 16 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth László), ellene szavazott 1 fő
(Pintér Attila), tartózkodott 6 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László,
Parrag Viktória, Selyem József, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd) – a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 741/2008. (XII.19.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Kht. 1. sz.-ú mellékletként csatolt Társasági szerződés módosításáról rendelkezik az 1. pontban foglaltak alapján, továbbá az alábbiak szerint:
- a szerződés 10.01. (1) pontja alapján a társaság ügyvezetője 2009. január 1-től
2010. május 31-ig terjedő határozott időtartamra Gere János,
- a szerződés 10.02. pontja alapján a felügyelő bizottság tagjai 2009. január 1-től
2010. május 31-ig terjedő határozott időtartamra Antal István, Dr. Kadocsa László
és Nepp Mátyás,
- a szerződés 10.03. pontja alapján a társaság könyvvizsgálója 2009. január 01-től
2010. május 31.-ig terjedő határozott időtartamra Máté Imre.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a többségi befolyása alatt álló Innopark Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 365. §. (3) bekezdés alapján a 3. számú mellékletben közölt gazdasági
szerződése módosításával és a jelen határozatban közölt egyéb változtatások
átvezetésével nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az átalakulás fordulónapjaként 2008.
december 31. napját határozza meg és ezen időponttal kéri az átalakulás cégbírósági bejegyzését.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Innopark Kht. tulajdonosi
képviselőjét, hogy a Kht. taggyűlésén a jelen határozatban érintett tárgykörökben a
taggyűlési szavazáson az 1.-3. pontjai szerint adja le szavazatát.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
az Innopark Kht. tulajdonosi képviselője
az Innopark Kht. ügyvezetője
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2008. december 31.
a határozat végrehajtására: a taggyűlés időpontja
15.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Kht. nonprofit kft-ként történő működtetésével kapcsolatos egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Máté-Kasza László urat, a Szent Pantaleon Kórház Kht. ügyvezető főigazgató főorvosát.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Máté-Kasza László részére - mellette szavazott 243
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz
Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi
Attila, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd) – tanácskozási
jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem a napirend előadóit, ismertessék a bizottsági véleményeket!
Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke:
A gazdasági bizottság a december 10-i ülésén tárgyalta a napirendet és a határozati
javaslat 2. pontját javasolta kiegészíteni azzal, hogy az ügyvezető 2012. május 31-ig
kerüljön megbízásra, továbbá a felügyelő bizottsági tagok személyi adatai a korábbi
közgyűlési határozatnak való megfelelőség szempontjából kerüljenek ellenőrzésre és
a szerződésben feltüntetésre. Mert most nem jó adatok szerepelnek minden esetben.
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A fenti módosításokra a bizottság egyhangú, 6 igen szavazattal döntött, majd az így
módosított határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A gazdasági bizottság módosító indítványát teszem fel szavazásra, amely 2012. május 31-ig tartalmazza az ügyvezető megbízatását. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság javaslatát, mely szerint az ügyvezető megbízatása 2012. május 31-ig tartson - mellette szavazott 24 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Azt nem teszem fel szavazásra, ami a felügyelő bizottság tagjainak ellenőrzését jelenti, ez egy figyelemfelhívás volt, természetesen azt gondolom, hogy ezt végre kell
hajtani. Ennek figyelembevételével a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki
elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 24 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla,
Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd,
Nagy Zoltánné, Parrag Viktória, Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 742/2008. (XII.19.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 392/2008. (VII.03) KH. számú határozat 2. 4. és 5.pontját hatályon kívül helyezi.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2. sz-ú mellékletként csatolt „A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” egységes szerkezetű Alapító okiratát, mely szerint a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján a Szent Pantaleon Kórház Közhasznú Társaságot Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működteti tovább 2009. január 01.-től, és az átalakulás miatti általános
jogutódlás okán az önkormányzattal megkötött szerződésekre záradék formájában
rávezetésre kerül, hogy a kht. helyett a szerződésbe a nonprofit kft. lép. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház Közhasznú Társaság ügyvezetőjét, Dr. Máté-Kasza Lászlót 2008. december 31-ével tisztségéből
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visszahívja, és a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változatlan foglalkoztatási jogviszonyban Dr. Máté-Kasza
Lászlót 2009. január 1-jétől 2012. május 31-ig kinevezi.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 2. pontban
elfogadott alapító okirat aláírására és a Szent Pantaleon Kórház Kht. ügyvezető
főigazgató - főorvosát a Cégbírósági bejegyzéshez és egyéb hatósági eljárásokhoz szükséges intézkedések, bejelentések megtételére.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Szent Pantaleon Kórház
Kht. tulajdonosi képviselőjét, hogy a Kht. taggyűlésén az átalakulással kapcsolatos
alapító okirat módosítás taggyűlési szavazáson a jelen határozatban foglaltak szerint adja le szavazatát.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a Szent Pantaleon Kórház Kht. tulajdonosi képviselője
a Szent Pantaleon Kórház Kht. ügyvezető főigazgató - főorvosa
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2008. december 21.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi - áldott, boldog - ünnepeket kívánok és
boldog újévet.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a meghívottak megjelenését és az ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

