JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 5-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. Szűcs Aranka
23. Szepesi Attila
24. Tóth Kálmán
25. Tóth László

képviselők

Igazoltan távol:
Rohonczi Sándor

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Szendrődi Tibor
Bojtorné Nagy Katalin
Dr. Deák Mária
Dudás Pálné
Dr. Kovács Péter
Dr. Kukorelli Sándor

címzetes főjegyző
aljegyző
a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda
vezetője
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
vezetője
az okmányiroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
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Dr. Kresák Ilona
Szabó Imre
Szemenyei István
Tóthné Záhorszky Margit

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 25 fő, így a
testület határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdésében biztosított jogommal élve hívtam össze a mai
rendkívüli közgyűlést.
Az SZMSZ 8. § (6) bekezdése értelmében a rendkívüli ülésen csak azok a napirendi
pont tárgyalhatók, amelyekre az indítvány vonatkozott. Az indítványozott napirendi
pontot a meghívó tartalmazza.
Tisztelt Közgyűlés!
A napirendi pontot a pénzügyi, valamint a gazdasági és vagyongazdálkodási
bizottságoknak kellett tárgyalnia.
Kérdezem a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnökét, hogy a bizottság
tárgyalta-e a meghívóban szereplő napirendi pontot?
Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság
elnöke:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a meghívóban
szereplő napirendi pontot?
Szűcs Aranka képviselő:
Igen.
Dr. Kálmán András polgármester:
Javasolom a meghívóban szereplő napirendi pont 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 pont tárgyalását - mellette
szavazott 25 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
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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, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László) –
elfogadta.
Napirend:
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi módosított
költségvetési koncepciójára
Előadó:
a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Rátérünk a napirendi pont tárgyalására.
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi módosított
költségvetési koncepciójára
Előadó:
a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Bata János könyvvizsgáló urat, valamint a
kisebbségi önkormányzatok elnökeit:
Princz István urat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökét,
Modrzejewska Ewa asszonyt, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökét,
Dr. Miskolczi László urat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökét,
Kosztopulosz Mónika asszonyt, a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökét,
Nagy Veronika asszonyt, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, valamint Kósa
Mihály urat, a KIÉT ügyvivőjét, Dr. Jászka Ernő urat, a KIÉT titkárát és Varga Géza
urat, a hivatal SZB titkárát. Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot. Aki
ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 20 fő
(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, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), nem szavazott 5 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Szepesi Attila, Tóth László) –
tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem az előterjesztést véleményező gazdasági és vagyongazdálkodási, valamint
pénzügyi bizottság elnökét, ismertessék a bizottsági véleményeket!
Szűcs Aranka képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke:
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! A pénzügyi bizottság 5 tartózkodással
nem támogatta.
Somogyi György képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság
elnöke:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! A gazdasági és vagyongazdálkodási
bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a napirendet és 5 tartózkodással egyhangúan
nem támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Hát nem sok minden változott az egy
héttel ezelőttihez képest, ahogy látom, 206.347.000 Ft-tal emelkedett a kiadási oldal,
amit akkor megszavazott a közgyűlés és gondolom a bevételi oldalon valamit
megerőszakoltak, hogy hátha ennyivel több be fog jönni, hiszen a hitelállomány nem
változott. Én nem néztem át szóról, szóra, de nagyon hasonlít ahhoz a
koncepcióhoz. Az a kérdésem, hogy miért nem lehetett akkor elfogadni a koncepciót,
mert sok minden nem változott rajta. Én továbbra is fenntartom azt a véleményemet,
illetve jelzőjében módosítom, amit akkor tettem, hogy akkor azt mondtam, hogy a
kétségbeesés költségvetéséről beszélünk, most már ki lehet jelenteni,
zsákmányszerzés költségvetéséről beszélünk. Továbbra is bent maradt a 3,4 milliárd
forintos gázmotor üzletrész vásárlás, illetve én már láttam olyan dokumentumot,
amelyben a 8,5 milliárdos kötvény kibocsátási pénz 9,5 milliárd elköltéséről van szó.
Tehát 8,5 milliárdos kötvény kibocsátási pénzből már a jelenlegi többség 9,5
milliárdot kíván elkölteni. Igaz ez még csak papíron létezik, tehát még nincs elköltve,
de hát tudjuk, hogy azért elég hatékony a jelenlegi Fidesz – CVSZ többség. Még
azért annyit megjegyeznék, hogy a világon sehol többségi demokráciákban nincs
arra példa, hogy ne a mindenkori többség felelőssége legyen a költségvetés
elfogadása. Az más kérdés, hogy ki nyújtja be. Itt természetesen a törvény úgy szól,
hogy a polgármesternek kell benyújtania, a többségnek meg hát el kellene fogadnia.
Mert ugye a kisebbség nem tudja elfogadni a költségvetést. Azt gondolom, hogy az
előző, meg az azt megelőző évekhez képest a Fidesz – CVSZ többségből most már
a CVSZ sem hajlandó munkát végezni. A szájuk az jár, de hatékony, normális
munkát nem végeznek. Az meg úgy nem fog menni, hogy csak ülünk, nézünk ki a
fejünkből, aztán várunk arra, hogy valaki megcsinálja helyettünk a melókat. Tehát én
azt gondolom, hogy így azért nem lehet felelősen gondolkodni, azt gondolom, hogy a
jelenlegi többség azért jó lenne, ha magába szállna és a politikát nem arra
használná, hogy mindenféle „lúzungokat” elmondjanak, hanem arra használná, hogy
dolgozzanak a városlakók érdekében. Köszönöm a figyelmet.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, 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 a határozati javaslatot - mellette szavazott 10 fő
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(Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd, Parrag Viktória,
Pintér Attila, Selyem József, Dr. Skaliczki Andrea, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán),
ellene szavazott 3 fő (Gál Roland, Kiss András, Nagy Zoltánné), tartózkodott 11 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gombos István, Dr. Kántor Károly,
Lőrinczi Konrád, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth
László), távol volt 1 fő (Pochner László) – nem fogadta el, így a következő
határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2009. (II.05.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2009. évi módosított költségvetési koncepciójára” című
előterjesztés határozati javaslatát nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Nekem nincs más feladatom, mint az, hogy felhívjam tisztelt képviselőtársaim
figyelmét jegyzőkönyvileg is arra, hogy ahhoz, hogy a városnak költségvetése
legyen, kellene némi lépéseket tenni.
Megköszönöm a részvételt, mindenkinek további kellemes napot.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

