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címzetes főjegyző
aljegyző
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
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Molnárné Dr. Jászberényi Rita
Szabó Imre
Szendrődi Tibor
Szemenyei István
Tóthné Záhorszky Margit

a gyámhivatal vezetője
az építésügyi és környezetvédelmi iroda
vezetője
a városüzemeltetési- és fejlesztési 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:
Javaslom a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását.
Kérdezem egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi
Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés b.) pontja
értelmében a közgyűlés zárt ülést tart többek között állásfoglalást igénylő személyi
ügy tárgyalásakor is, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
továbbá hatósági ügyben, valamint kitüntetés odaítélésénél is.
Mai ülésünk 59.), 61.) és 62.) napirendi pontjainak előterjesztései állásfoglalást érintő
személyi ügyre vonatkoznak,
és az érintettek nem nyilatkoztak arról, hogy
hozzájárulnak a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
A meghívóban jelzett 63.) és 64.) napirendi pont közgyűlés által alapított kitüntető
cím odaítélésére vonatkozik, ezért ezeket a napirendi pontokat külön szavazás nélkül
zárt ülésen kell tárgyalnunk.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 12.§ (4) bekezdés b.) pontja
értelmében a közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az
általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
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Mai ülésünk meghívóban jelzett 58.) és 60.) napirendi pontjának nyílt ülésen történő
tárgyalása az önkormányzat gazdasági (üzleti) érdekét sértené, ezért javasolom,
hogy a napirendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk meg.
Kérem, szavazzunk arról, hogy a közgyűlés hozzájárul-e a jelzett napirendi pontok
zárt ülésen történő tárgyalásához.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 22 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi
György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 2 fő
(Kecskés Rózsa, Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 122/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város 2009. évi költségvetésében szereplő 1,5 Mrd-os Ft-os felhalmozási hiány
forrás rendezésének módosítására”, valamint „Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése 272/1999. (IX.21.) KH számú határozatának és a 14/2002. (I.24.)
KH számú határozata 10.) pontjának hatályon kívül helyezésére” című
előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja.
Dr. Kálmán András polgármester:
Az SZMSZ 11/A.§ (6) bekezdése a.) pontja értelmében a zárt ülésen tanácskozási
joggal részt vesznek az adott előterjesztés előkészítésében résztvevő, ügyismerettel
rendelkező irodavezetők is, ezért az 58.) napirendi pont tárgyalásánál részt vesz
Dudás Pálné a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője, az 59.), 60.) és 64.)
napirendi pont esetében Dr. Hőnigh Magdolna, a koordinációs iroda vezetését ellátó
aljegyző, a 61.) és 62.) napirendi pont esetében Dr. Deák Mária az oktatási és
kulturális iroda vezetője, a 63.) napirendi pont tárgyalásánál pedig Tóthhné
Záhorszky Margit a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője.
A 64.) napirend tárgyalásánál meghívottként részt vesz Budavári Árpád rendőr
alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Varga Ernő tűzoltó
alezredes, DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának vezetője.
Napirend:
Nyilvános ülés:
Tájékoztató 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
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3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény és
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, és a Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálat intézmények által nyújtott ellátások térítési díjainak meghatározására,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „az önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” szóló 46/2008.
(X.31.) KR számú rendelet módosítására
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
4. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 24/2008. (V.9.) KR számú
rendelet módosítására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
5. Javaslat képviselői indítvány alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Dunaújváros Megyei Jogú Város játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló
…/2009. (IV.10.) KR számú rendelet megalkotására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató
igazgatójának kinevezésére
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

Kft.

ügyvezető

7. Javaslat a társadalmi kapcsolatok bizottságában külső bizottsági szakértő tag
lemondása elfogadására és helyére új tag megválasztására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
8.

Javaslat a 2009/2010-es tanévben Dunaújváros általános
finanszírozandó első osztályok számának meghatározására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

iskoláiban

9. Javaslat a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése” pályázaton való indulásra
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a területfejlesztési bizottság elnöke
10. Javaslat a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi önkormányzati intézmények
alapító okiratának elfogadására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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11.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. aktív ágyszámainak
átcsoportosítására, és a Stroke osztály beindítására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
12 .Javaslat az I. számú Rendelőintézet hasznosítására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
13.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló
elfogadása
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ifjúsági és sportbizottság elnöke
14.Tájékoztató a Munkásművelődési Központ Kht-nál végzett szakfelügyeleti
vizsgálatról
Előadó:
a kulturális bizottság elnöke
15.Beszámoló a Munkásművelődési Központ Kht. 2008.
tevékenységéről
Előadó:
a kulturális bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

évi

közhasznú

16. Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására vonatkozó
pályázat benyújtására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
17. Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány működési költségeinek
megelőlegezésére
Előadó:
a polgármester
18. Javaslat az 58/2009. (II.19.) KH számú határozat 8.) pontja végrehajtására (a
költségvetési rendeletben nem szereplő – fedezet nélküli – közgyűlési
határozatok rendezésére)
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésében szereplő
1.149 M Ft-os hitelfelvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a polgármester
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város módosított költségvetési
koncepciójához kapcsolódó, 58/2009. (II.19.) KH számú határozat 8.) pontjában
foglalt feladat végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
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a pénzügyi bizottság elnöke
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II.26.) KR számú rendelete módosításának koncepciójára, az egyes
céltartalékok saját hatáskörben történő felhasználására vonatkozó döntés
meghozatalára
Előadó: a polgármester
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II.26.) KR számú rendelete módosításának koncepciójára, a
fedezetlen, költséghely megjelölése nélküli kiadásokat tartalmazó közgyűlési
határozatok előirányzatának rendezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II.26.) KR számú rendelete módosításának koncepciójára, a
polgármesteri hivatal dolgozói részére üdülési csekk biztosítása érdekében
Előadó:
a polgármester
24.Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
megbízására és az IVS-el kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:
a területfejlesztési bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
25. Javaslat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásban a
részvételi szándék megújítására, a társulás 2008. évi pénzügyi jelentésének
tudomásul vételére
Előadó:
a közbiztonsági bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
26. Javaslat a Jókai u. 19. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
27. Javaslat a Dózsa Mozicentrum városi távhőellátásról történő leválására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
28. Javaslat Molnár Tamás által felajánlott, a Szalki-szigeten található büfé
épületének megvásárlására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
álló Vidámpark hasznosítására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
30. Javaslat
a
Dunaújvárosi
élményfürdő
üzemeltetésével
állásfoglalásra
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

kapcsolatos

31. Javaslat a DVG Zrt. által üzemeltetett DMJV Önkormányzatának tulajdonában
álló, dunaújvárosi 717 hrsz-ú, Lőtér megnevezésű ingatlan bérleti szerződés
megkötéséhez történő jóváhagyására – DVG Zrt., DVG Biztonságtechnikai Kft.
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
megüresedett lakás felújítására (Barátság u. 15. III/3.)
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
33. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány és
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás megkötésére
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
34. Javaslat a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” tárgyú
pályázaton történő részvételre
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
35. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ kihelyezett
támogatására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

tanfolyamának

36. Javaslat a pedagógusokat kötelezően megillető egyes illetménypótlékok
mértékének megemelésére
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
37. Javaslat a nem önkormányzati fenntartású középiskolába járó tanulók kollégiumi
ellátása költségeinek fedezetére fizetendő előleg meghatározására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
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38. Javaslat a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program”-ban
való részvételre, támogatására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
39. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában 2009/2010-es nevelési évben indítandó
csoportok számának meghatározására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
40. Javaslat a „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56
jelű gyorsforgalmi út kiépítésére” megnevezésű társulás megszüntetéséhez
szükséges hozzájárulásra
Előadó: a polgármester
41. Javaslat Nagyvenyim településszerkezeti
véleményezésére
Előadó: a polgármester

terv

módosításának

előzetes

42. Javaslat Dunaújváros rendezési terve módosításaihoz környezeti vizsgálat
szükségességének eseti meghatározására (Papírgyár és környéke városrész,
Laktanya városrész, Északi lakóterület városrész)
Előadó: a területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
43. Javaslat „A mi kis városunk” című városfejlesztési játékon való részvételre
Előadó: a kulturális bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
44. Javaslat a Dunaújváros, Weiner T. krt. 15. fsz. 1. szám alatti lakáson fennálló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésére irányuló
ajánlat teljesítéséhez költségvetési fedezet biztosítására
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
45. Javaslat
a
Védőháló
Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért
helyiségügyének megoldására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Alapítvány

46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: a polgármester
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
közbeszerzési terve elfogadására
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Előadó: a Közbeszerzési Tanácsadó Testület elnöke
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői
2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata kiemelt céljainak meghatározására
Előadó: a polgármester
49. Javaslat a 29/1/B hrsz-ú ingatlan alatti földterületre vonatkozó földhasználati jog
alapítására (Pannon-Inferior Kft. kérelme)
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
50. Javaslat az ISD Dunaferr Zrt-vel fennálló támogatási szerződés keretében
támogatott szervezetek átutalásának ütemezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
51. Javaslat DMJV 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II.26.) KR számú
rendelet módosításának koncepciójára a működési célú céltartalék sor alatt
szereplő Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
idegenforgalmi adóból történő támogatás előirányzatra vonatkozóan
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
52. Javaslat az Európai Parlament tagjaink 2009. évi választása során a központi
költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására
Előadó: a címzetes főjegyző
53. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület támogatására, Arany Üst úszóverseny
megrendezéséhez
Előadó: az ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
54. Javaslat az a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására, a közalapítvány kuratóriuma új tagjainak kijelölésére
Előadó: az ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
55. Javaslat a „Szemem Fénye” – a Beteg Gyermekekért Alapítvány által kért
támogatásra kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
56. Javaslat a Polgár Város Önkormányzata által kért támogatással kapcsolatos
döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

D:\konvert\jkv0409.doc

10
57. Javaslat a helyi kisebbségi önkormányzatok helyiségigényének biztosítására,
haszonkölcsön szerződés létrehozására
Előadó: a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Zárt ülés:
58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésében szereplő
1,5 Mrd Ft-os felhalmozási hiány forrás rendezésének módosítására
Előadó: a polgármester
59. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
kinevezésére
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
60. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 272/1999. (IX.21.) KH
számú határozatának és a 14/2002. (I.24.) KH számú határozata 10. pontjának
hatályon kívül helyezésére
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
61. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő Molnár
Dorina középiskolai tanuló támogatásának kiegészítésére
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
62. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő Boldizsár
Vivien középiskolai tanuló támogatásának kiegészítésére
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
63. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására
Előadó: a polgármester
64. Javaslat az „Év Rendőre”, illetve az „Év Tűzoltója” díj adományozására
Előadó: a közbiztonsági bizottság elnöke
Tájékoztató 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.

Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Ülésünk előtt kiosztásra került:
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- Dr. Margitics István ügyvéd úr tájékoztatója a Dunaújvárosi Főiskola felperes és
önkormányzatunk, mint alperes közötti peres eljárás állásáról.
- Ahogy Képviselőtársaim is, Én is megkaptam Hum János dunaújvárosi
választópolgár 2009. március 31-én kelt levelét, amelyben azt kéri a közgyűléstől,
hogy az által kezdeményezett helyi népszavazás ügyében benyújtott kérdésére a
közgyűlés mai ülésünkön tűzze ki 2009. június 7-ére az Európai Parlament
tagjainak választására a helyi népszavazást. Tekintettel arra, hogy erre már jogi
lehetőség nincs, mert 72 nappal előbb kell az ilyen kezdeményezést megtenni,
ezért ezzel összefüggésben semmilyen előterjesztés nem készült. Miután
Képviselőtársaim is megkapták a levelet, így annak ismételt
megküldését
mellőztem.
Kérdezem kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban van-e?
Tóth László képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés!
Talán napirend előtt kellett volna hozzászólnom, de kérem engedjék meg, hogy
néhány gondolatot megosszak Önökkel és főleg a segítségüket kérjem. Nagyjából,
egy évvel ezelőtt adtunk engedélyt és támogatásunkról biztosítottunk egy
kezdeményezést, úgy is fogalmazhatnék, egy, az elmúlt évtizedek egyik
legsikeresebb városi rendezvényére, az EFOTT-ra. Nem kell bizonygatni ugye, hogy
mekkora sikere volt, nem csak városi, hanem országos szinten is. Hogy ez
megvalósulhasson, el kellett kezdeni a munkálatokat, ami legfőképpen a sziget, a
szabad strand és a kempingnek a közműfelújításával kezdődött, és mondhatjuk
nyugodtan, hogy be is fejeződött ez a munka. A tavalyi év végén - ha jól emlékszem
- , a decemberi közgyűlésen ki is írtuk közbeszerzési eljárásra, a szabad strand
vízfelületének és a körülötte lévő területének a felújítását. Ez év elején (ha jól tudom
január, februárban) győztest is hirdettünk, és itt egy nagy pontot kell hogy tegyek,
mert itt megállt a folyamat. Amiért viszont szót kértem, amiatt van, hogy megálltak a
folyamatok és a szerződések nincsenek aláírva. Nem tudjuk miért. Nem tudjuk, hogy
a hivatal akadályozza, nincsenek meg az engedélyek, vagy mi okozza. Nagy
tisztelettel szeretném kérni mindazokat, akik ebben tudnak segíteni, tegyék meg
minél előbb, mert itt közel 2 hónapos munkáról lenne szó, és amilyen gyorsan
beköszöntött a tél után a tavasz egyik napról a másikra, hát ugyanez várható a
nyárra is. Tehát, júniusban lehet, hogy már kánikulában lesz részünk és addig el
kellene végezni ezeket a munkákat. Még egyszer kérek mindenkit, tegyen meg
mindent, hogy június elejére át tudjuk adni tényleg a városnak a felújított szabad
strandot, biztosítsunk fürdési lehetőséget, és a kempinget is kezdjük el, hogy már a
nyár folyamán vendégeket tudjunk fogadni.
Dr. Ragó Pál képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Megkaptam a Campus Club parkoló
építéséről, illetve inkább „nem-építéséről” szóló levelet, ami az alábbiakat
tartalmazza: A szabadidő központ a meglévő épület átalakításával készült. Átalakítás
esetén csak a bővítésből új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell
gondoskodni. A becsatolt számítások szerint új parkoló építésére az átalakítás során
nem volt szükség. Ha jól tudom ott egy középiskolai tanműhely volt ezt megelőzően,
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most pedig ez egy szabadidő központ. Tehát nekem nagyon érdekes ez a
matematika, amelyik azt mondja, hogy nem kell új parkoló. Ha nincsenek titkosítva
ezek az adatok, akkor én kérném szépen ezeket a számításokat. Illetve, tartalmazza
még a levél, hogy a főiskola területén minden építési engedéllyel végzett beruházás
esetén a szükséges parkolók megépítését feltételként megköveteltük. Az a gond,
hogy ezt nem nagyon látjuk és legutóbb a Kallós Dezső utcából kerestek meg, már
ott is gond a parkolás, tehát én kérném pontosan meghatározni, hogy mikor, hol és
mennyi parkolót épített, illetve építtetett a főiskola.
Szabó Imre az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Ragó képviselő úr kérésére az építési
hatósági csoporthoz, Kovács Zsolt úrhoz továbbítom kérdését, és minden lehetséges
információt meg fog adni.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Tóth László úr által elmondottak szintje
valamennyi pontjával egyetértek, de én úgy gondolom, hogy például a kemping
rendbetételét már tavaly lehetett volna tovább vinni azzal, hogy ugye, ott
megcsináltuk a vizesblokkokat, illetve a szennyvízkérdést. Úgy gondolom, ott azt,
egy füst alatt még egy 20-30 millióval annyira helyre lehetett volna a kempinget
helyrehozni, hogy legalább a nyári napközis tábort, a gyerekek méltatlan
körülmények között vannak, most betonplaccon gyakorlatilag, fognak főni egész
nyáron, meg főttek tavaly is. Legalább azokat le tudnánk oda vinni, még egyelőre az,
hogy jönnek-e külföldi vendégek a kempingbe, az egy másik kérdés, de legalább
nekik tudnánk egy olyan területet biztosítani a nyárra, ahol örömmel és szívesen
töltik el a nyarat a gyerkőcök, mert jól tudjuk, hogy az élményfürdő miatt lett elvéve
az uszodai terület tőlük. Egyébként én is megpróbálok mindent megtenni, Tóth úr,
járjuk be a kemping területét, mit lehetne ott csinálni. Elsősorban azon a területen,
ahol egy esetleges magasabb vízállás sem okoz problémát. Tudjuk, hogy ott térszint
felett is vannak betonelemek. Azokat statikailag meg kell vizsgáltatni, ha rendben
van, letúrni róla a romot, ami most rajta van, és oda normális faházakat feltenni. Ez
20-25 millió forintból megoldható.
Szendrődi Tibor a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda vezetője:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az iszapkotrással, illetve a
műtárgyépítéssel kapcsolatban annyi tájékoztatást szeretnék adni, hogy a hivatal az
engedélyezési eljárást határidőben elkezdte. Az a helyzet állt elő, hogy a jogerős
vízjogi létesítési engedély, amit a Közép-Dunántúli Vízügyi Felügyelőség ad ki, nem
áll még a rendelkezésünkre. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a hatósággal.
Ígéreteik szerint a jövő héten fogják tudni a jogorvoslati határidő lejártát követően
kiadni a vízjogi létesítési engedélyt. A szerződéskötés ettől függetlenül folyamatban
van, a nyertes ajánlattevőtől azt az ígéretet kaptuk, hogy a mai nap folyamán a
szerződéseket aláírt formában el fogják juttatni a hivatalhoz.
Gombos István képviselő:
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Nagyon örülök, hogy Pochner
képviselőtársam is a Szalki-sziget rehabilitációval tökéletesen egyetért. Közben itt
megbeszéltük, egy nagyon fontos elemet ő is elfelejtett, ez pedig a tényleges
elektromos hálózat kiépítése és a közvilágítás. Ez az, ami elkerülhetetlen, hiszen a
rendezvényekhez folyamatosan problémát jelent a világítás, illetve az áramfelvétel.
Azt gondolom, a prioritások egyik fontos eleme.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, a tájékoztatóval kapcsolatos részt lezárom. 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 9 fő (Dr. Kálmán
András, Kismoni László, Nagy Szilárd, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), ellene szavazott 6 fő (Cserni
Béla, Gál Roland, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Korád, Nagy Zoltánné),
tartózkodott 7 fő (Cserna Gábor, Dr. Dorkota Lajos, Gombos István, Rácz Mária, Dr.
Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth László), távol volt 2 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila) –
nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Ülésünk előtt kiosztásra került egy határozati javaslat, melynek elfogadását a
DVCSH Kft. és a DSZSZ Kft. közötti jogi helyzet rendezése indokolja.
A határozati javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
felkéri Dr.Szabó Iván ügyvédi irodáját, hogy készítsen a tárgyban szakértői anyagot.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat a most kiosztott határozati javaslattal
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 (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott 1 fő (Pochner László), távol volt 3 fő
(Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 123/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. közötti jogi helyzet tisztázása érdekében felkéri Dr. Szabó Iván (1364 Budapest, V. kerület, Pf.: 47.)
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ügyvédi irodáját, hogy készítsen szakértői anyagot, egyben utasítja a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős: -

a határozat végrehajtásáért :
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 23.
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:
a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
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.
Mai ülésünk anyagának II. része végrehajtási határidők módosítására, valamint a
jelzett határozat egy pontjának hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot, ezért a
határozathozatal kötelező.
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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál
Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) –
elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
A II. fejezetet bocsátom vitára. Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat vane?
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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
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Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér
Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 124/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a
- 505/2008. (IX.25.) KH számú határozat 2.) pontjának a megállapodás tervezet
közgyűlés elé terjesztésére vonatkozó határidejét 2009. július 9-ére,
- a 645/2008. (XI.27.) KH számú határozat 4.) pontja végrehajtási határidejét 2009.
július 31-ére, a
- 43/2009. (II. 12.) KH számú határozatnak
- a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó határidejét:
2009. május 12-ére,
- a közbeszerzési eljárás elbírálására vonatkozó határidejét
2009. június 30-ára, a
- 60/2009. (II.19.) KH számú határozat 1-2. pontjának végrehajtási határidejét 2009.
április 30-ára, a
- 61/2009. (II.19.) KH számú határozat 1-2. pontjának végrehajtási határidejét 2009.
április 30-ára módosítja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 87/2009. (III.12.) KH számú
határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzett határozatnak a jelentés III.
részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban
tartja.
3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény és
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, és a Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat intézmények által nyújtott ellátások térítési díjainak
meghatározására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „az
önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti
intézményekről” szóló 46/2008. (X.31.) KR számú rendelet módosítására
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Plich Zoltánné asszonyt, az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény
igazgatóját és Kissné Fekete Éva asszonyt, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetőjét. 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 21 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3
fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy a napirendi pont egy határozati
javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz.
Először a határozati javaslatot kell elfogadnunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér
Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 125/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a térítési díj
emeléséből származó bevételi előirányzatát 8.549 E Ft összeggel megnövelje
azzal, hogy a többletforrást 2009. május 1-jétől a reggeli, uzsonna és vacsora
élelmezési nyersanyagnormáinak emelésére, és a vásárolt élelmezés
többletkiadásaira fordítsa. Az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tényleges
kiadások teljesítésére a többletbevétel tényleges teljesítése után kerülhet sor.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt döntést vegye figyelembe a 2009. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
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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 2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e
határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény igazgatója részére.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 17.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ezután áttérünk a rendelet megalkotására.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A rendelet tervezetet 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér
Attila, Somogyi György) – megalkotta az önkormányzat fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 46/2008. (X.31.) KR számú rendelete
módosításáról szóló 14/2009. (IV.10.) KR számú rendeletét.
Dunaújváros Megyei Jogú Város
14/2009. (IV.10.) KR számú rendelete
„az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti
intézményekről” szóló 46/2008. (X.31.) KR számú rendelete
módosítására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában; valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről” szóló 46/2008.
(X.31.) KR számú rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, valamint a 2.
számú melléklet b) pontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
2.§
E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 46/2008. (X.31.) KR
számú rendelet 1. számú melléklete, és a 2. számú melléklet b) pontja hatályát
veszti.
Dr. Kálmán András s. k.
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
címzetes főjegyző

4. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 24/2008. (V.9.) KR
számú rendelet módosítására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
A rendelettervezet két változatban készült, mely változatok 1. és 2. számú
mellékletként jelennek meg az előterjesztésben. Az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság által támogatott rendelettervezet 1. számú mellékletként, míg az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által javasolt rendelettervezet 2. számú
mellékletként került csatolásra. Mindkét változatról külön kell szavaznunk. Mindkét
változatú rendelettervezet 1. számú mellékletként tartalmazza azt a megállapodás
mintát, melyet az önkormányzat közcélú foglalkoztatásra köt az érintettekkel.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először az 1. változatot 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 rendelet tervezetet 1. számú változatát - mellette
szavazott 8 fő (Dr. Kálmán András, Kismoni László, Nagy Szilárd, Pochner László,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), tartózkodott 13 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Szepesi Attila, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi
György) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
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Most a 2. számú változatot 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 2. számú változatot - mellette szavazott 21 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3
fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – elfogadta és megalkotta a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 24/2008. (V.9.) KR számú rendeletének
módosításáról szóló 15/2009. (IV.10.) KR számú rendeletét.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
15/2009. (IV. 10.) KR számú rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 24/2008. (V. 9.) KR számú rendelet
módosítására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdése,
25. § (3) bekezdése, 37/D. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 24/2008. (V.9.) KR számú rendelet (a továbbiakban: SZTR)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az SZTR bevezető része helyébe az alábbi preambulum lép:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében,
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55/C. § (4)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. §
(1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:”
2. §
Az SZTR 1. § (3) bekezdésének felvezető mondata az alábbiak szerint módosul:
„(3) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokra terjed ki:”
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3. §
Az SZTR 7. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (1)(9) bekezdések jelölése (2)-(10) bekezdésre változik:
„(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátást meg kell szüntetni.”
4. §
Az SZTR 9-12. §-ai és az azt megelőző alcím hatályát veszti, s helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások
Aktív korúak ellátásával kapcsolatos szabályok
9. §
(1) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek önkormányzat által
szervezett foglalkoztatásának előkészítését és végrehajtását a szociális és
egészségügyi iroda végzi.
(2) A hatáskörrel rendelkező a közcélú foglalkoztatás keretében azokhoz az
önkormányzati feladatot ellátó intézményekhez, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságokhoz, valamint közalapítványokhoz közvetít munkaerőt,
amelyek az önkormányzattal megállapodást kötöttek. A megállapodás-tervezetet
e rendelet 1. számú melléklete, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatási és igénylőlap nyomtatvány-mintákat az 1/1, 1/2, 1/3 és 1/4
számú mellékletek tartalmazzák.
10. §
(1) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult az önkormányzattal történő
együttműködés keretében köteles a hatáskörrel rendelkező idézésére
megjelenni, és az általa felajánlott foglalkoztatást elfogadni. A jogosult abban az
esetben is köteles a munkát elfogadni, ha azt postai úton, levélben ajánlották fel
részére.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretében a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult köteles:
a) a szociális és egészségügyi irodán átvett koordinációs lapon megjelölt időben és
helyen megjelenni a munkakör betöltéséhez szükséges kiválasztás céljából.
Amennyiben a munkáltató nem kívánja alkalmazni úgy a munkáltató döntésével
ellátott munkaerő-koordinációs lapot a szociális és egészségügyi irodára a
munkáltató döntésétől számított 3 munkanapon belül személyesen ügyfélfogadási
időben átadni,
b) amennyiben a munkáltató alkalmazni kívánja, úgy a legközelebbi munkaköri
alkalmassági orvosi vizsgálaton megjelenni, azon részt venni, az orvos által
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kiállított munkaköri alkalmassági véleménnyel a kiállítást követő munkanapon a
munkáltatónál megjelenni, valamint a munkáltató döntésével ellátott munkaerőkoordinációs lapot a munkáltató döntésétől számított 3 munkanapon belül a
szociális és egészségügyi irodán személyesen ügyfélfogadási időben átadni,
továbbá a munkáltató által meghatározott időpontban a munkát felvenni, a
határozott idejű munkaszerződés lejártáig munkát végezni.
(3) Közcélú foglalkoztatott részére a munkaviszony megszűnését követően a
rendelkezésre állási támogatást a foglalkoztatás megszűnését követő naptól kell
folyósítani. A támogatás összege - nem teljes hónap esetén - az ellátás havi
összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.
11. §
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles az önkormányzattal
együttműködni, melynek keretében az ellátásra való jogosultság feltételeinek,
vagy
összegének
felülvizsgálatán
köteles
személyesen
megjelenni,
nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének eleget tenni.
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az (1)
bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, az aktív korúak ellátására való
jogosultságát meg kell szüntetni.
12. §
(1) Az Szt. 37/B. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerint rendszeres szociális
segélyben részesülő személy az e rendelet 11. §-ában foglaltakon túl köteles a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal is együttműködni, melynek keretében
köteles:
a) az intézménynél nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
(2) A beilleszkedési program típusai:
• kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
• életmódformáló csoportos foglalkozásokon való részvétel,
• életvezetési tanácsadás,
• munkavégzésre történő felkészülési programokon való részvétel.
(3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre
terjedhet ki:
a)
az intézménnyel való kapcsolattartásra,
b)
az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozásokon,
tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programon való
részvételre.
(4) Az együttműködési
rendelkezni kell.
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(5) A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles a határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal felvenni a kapcsolatot.
(6) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
a) figyelemmel kíséri a jegyző határozatában megállapított határidő betartását, és
annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres
szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – az intézménynél
történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés
eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban
megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel
és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával – módosítja a programot.
(7) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy által kötött megállapodásnak különösen tartalmaznia kell:
a) a beilleszkedést segítő program személyre meghatározott tartalmát,
b) a programon való részvétel gyakoriságát,
c) azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése
az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.
(8) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője köteles:
a) 8 munkanapon belül a szociális és egészségügyi irodának jelezni, ha a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget, továbbá
b) a szociális és egészségügyi iroda részére évente tájékoztatást küldeni a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
(9) A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettséget akkor, ha
1. a (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot
az együttműködésre kijelölt szervvel,
2. a megállapodást nem köti meg,
3. a
beilleszkedést
segítő
programban
kötött
megállapodásban
meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti.
3. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködési kötelezettségét két éven belül
ismételten megszegi, a támogatást az együttműködési kötelezettség
megszegésének napjával meg kell szüntetni.
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4. A rendszeres szociális segély megállapítására és megszüntetésére vonatkozó
közigazgatási határozatokat – az együttműködésre kötelezhető személyi kör
megállapíthatósága érdekében – jogerőre emelkedésüket követően 3 munkanapon
belül a szociális és egészségügyi iroda továbbítja a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnak.”
5. §
Az SZTR 27. § (2) bekezdése hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A megállapított támogatás postai úton történő folyósításáról a határozat jogerőre
emelkedését követő 8 munkanapon belül gondoskodni kell.”
6. §
Az SZTR 1. számú melléklete hatályát veszti, s helyébe az alábbi 1. számú melléklet
lép.
Átmeneti és záró rendelkezések
7. §
-

Ez a rendelet a kihirdetése napján, 2009. április 10-én lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az SZTR preambuluma, a 9-12. §-ai és
az azt megelőző alcím, a 27. § (2) bekezdése és az SZTR 1. számú melléklete
hatályát veszti.
Dr. Kálmán András s.k
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
jegyző

5. Javaslat képviselői indítvány alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város játszóterein történő dohányzás
tilalmáról szóló …/2009. (IV.10.) KR számú rendelet megalkotására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Javaslom, hogy a rendelet hatályba lépésének napja 2009. április 10-e legyen.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Kismoni László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Azt gondolom, hogy az általam
benyújtott rendelet tervezet célja teljesen egyértelmű, tiszta, jól érthető. Jogosan
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tehetjük fel magunknak azt a kérdést, hogy igen, igen, de mi történik akkor, ha
elfogadásra kerül a rendelet, bevezetésre kerül, vajon egyik pillanatról a másikra
eltűnik-e majd a játszóterekről a dohányzás. Természetesen erre az a válasz, hogy
nem. Nem gondolom én sem, hogy egyik pillanatról a másikra ez a probléma meg
fog oldódni. Azt gondolom azonban, hogy nagyon fontos, hogy az önkormányzat a
képviselőtestület kifejezze, hogy mit gondol erről az ügyről. Hogy a játszótereken, a
játszótereinken, ami oly sok pénzbe került, a gyermekeink és az unokáink mellett
szabad lehessen-e dohányozni, avagy nem. És azt gondolom, hogy egyfajta
tudatformálási folyamat elindul ebben az ügyben, és talán majd évek múlva az
emberek nem a tiltás miatt, hanem azért, mert ők is így gondolják, hogy sokkal jobb
egy tiszta, egészséges városban élni, fognak majd úgy dönteni, hogy nem
dohányoznak majd a játszótéren. Azt gondolom, hogy a rendelet elfogadásával
megteremtődik a jogalap, hogy a játszótereken dohányzó felnőttek, gyermekükek a
játszótérre vivő szülők és fiatal felnőttek, hangsúlyoznám, iskoláskorú fiatalok ne
dohányozhassanak. Megteremtődik a jogalap, hogy a nagy többség, a csendes
többség, aki nem dohányzik, a csendes többség rá tudjon szólni azokra, akik
dohányzással rongálják a gyermekeinknek az egészségét a játszótereken. nagyon
fontosnak tartom a tájékoztatást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a dunaújvárosi
emberek meg tudják azt, hogy az önkormányzat ezt a rendeletet meghozta, nagyon
fontos ebben a médiának a szerepe, arra szeretném kérni ebben a dunaújvárosi
média segítségét, segítsenek abban, hogy a dunaújvárosi emberek megtudják, hogy
mit gondol erről a kérdésről az önkormányzat és nagyon köszönöm a bizottsági
tárgyalásokon felmerült jó javaslatokat, az egyik az volt, hogy az oktatási irodának a
segítségével egyfajta tájékoztatási kampány induljon el az iskolákban. Én ebben el
fogok indulni, fogom kérni az igazgatóknak a segítségét, osztályfőnöki órákon, azt
gondolom fontos lenne, hogy erről a diákok tudjanak szót váltani. Természetesen
azon a két-három játszótéren, ahol a kerítés még nem készült el, ott be kellene
fejezni, irodával beszéltünk, ők úgy látják, hogy ez az idei évben megvalósítható.
Ezért tehát maradhat a rendeletben ez a kerítés öt méteres körzete megfogalmazás.
Miután a kerítés pótlásra tájékoztatásra időbe kerül, azt gondolom, hogy az áprilisi
hónap még egyfajta türelmi időként fog működni és május 1-jétől kezdődhet majd az
ellenőrzés, akár majd esetleg a büntetés is. Közterületfenntartó csoporttal a tegnapi
nap folyamán leültem, beszélgettem velük erről a rendelet tervezetről, az egyéb
rendeleteinkről, amikben nekik van szerepük, és érdekes dolgokat mondtak nekem,
nagyon hasznos volt ez a találkozó. Dunaújvárosban ma öt fős ez a csoport,
vezetővel együtt. Megnézték a többi magyar városban, ami kb. ugyanakkora, mint
Dunaújváros, jóval nagyobb a létszáma a közterületeseknek. Vannak olyan városok
is, ahol két műszakban tudják ellátni a feladatot. Ez lenne a megoldás valamikor
majd azokra a lakossági gondokra, amik azt gondolom, a képviselőknek mindig
megfogalmaznak, hogy jó, jó, de hol vannak a hétvégén a közterületesek és hol
vannak délután és este, amikor gondok vannak. Megbeszéltem a
közterületeseinkkel, hogy májustól fokozottan fogják a játszótereket ellenőrizni,
természetesen nap közben, munkaidő alatt állandó jelenlét lesz és akciószerűen azt
vállalták, hogy délutánokon, estéken, sőt hétvégeken is meg fognak jelenni és
ellenőrizni fogják a rendelet betartását. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
rendőrséggel ez az ügy legyen megbeszélve, hiszen nekik is van feladatuk ebben az
ügyben. Azt kértem az irodától, hogy egy tájékoztató levél a rendőrségre menjen
majd mindenféleképpen, kapitány úrral én fogok találkozni, és fogok velük
beszélgetni. Tisztelettel kérem a képviselőtestületet, hogy támogassa az
indítványomat és fogadja el a rendelet tervezetet.
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Tóth László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! A képviselő urat megnyugtatom, hogy
támogatni fogjuk természetesen, a cél nemes, a gyerekeket, az önmaguk
egészségét óvjuk, viszont én is kérném abban a támogatását, hogyha negatív
tapasztalatok lennének, akkor módosítsunk majd ezen a rendeleten. Az első, ön
említette ezt az öt métert. Dunaújvárosban nem egy játszótér van, amelyiken
keresztül meg a gyalogút. Na most nem lehet ott kimondani az öt métert, mert a
játékok ott vannak egyből a gyalogjárda mellett. Tehát ezeket gondoljuk át. Még egy
ár gondolatot hadd osszak meg önökkel. Az EU egyes tagországaiba bevezették a
füstmentes területet körzetekre, játszóterekre, aztán túlzásba vitték, kereskedelmi,
vendéglátó egységekbe. Hát már visszacsinálnák, őszintén megmondom, 30-40 %kal csökkent a forgalmuk, a bevételük, nőtt a munkanélküliség, tehát azért nem
kellene a ló másik oldalára átesni, mert mi mindig megyünk az EU után. A másik
hasonlat, a dohányzáson kívül ugye ez a csodálatos minőségellenőrzési rendszer,
ún. hála CCP, ugye a hapci program, csak így hívtuk. Nem tudom, hogy tudják-e
tisztelt képviselőtársak, hogy az EU-ban a tagállamok közül hányan tartják be. Nem
fogják elhinni, rajtunk kívül senki. Röhögnek rajtunk. Röhögnek rajtunk és különböző
szankciókkal fenyegetnek, hogyha mi nem tartjuk be. Tehát ha lehetséges, eltértem
egy picit az eredeti témától, amit képviselő úr indítványban javasolt, de kérem, hogy
vizsgáljuk meg ezeket is, és ha lehet, ne mindenben kövessük az EU-t.
Gombos István képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Én magam is tökéletesen egyetértek a
képviselői indítvánnyal, támogatandó. Ha előbb beszélgetünk erről a kérdésről, én a
kutya piszok kérdését is ebbe a kategóriába vontam volna. Alapvetően azért, mert
épp a játszóterek azok, amely tekintetben kiexponáltak, és hát nem beszélve arról,
hogy valahogy a városlakókban felmerül az a kérdés, hogy önkormányzati szinten
miért nem tudjuk ezt a problémát megoldani. Tehát én azt hiszem, hogy a képviselői
indítvány tökéletesen alkalmas arra, hogy kiegészítve ezzel a kérdéskörrel, talán
valami előre lépés ebben a tárgykörben megvalósulhat.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Az előterjesztéssel egyet tudok érteni,
most javaslatot nem teszek a változtatására, hiszen egyéni képviselői indítvány volt,
de én azt gondolom, hogy épp a passzív dohányzás megelőzése, vagy tovább vitele
érdekében nem lenne szerencsétlen dolog, ha ezt a rendeletet későbbiekben
kiterjesztenénk mondjuk a buszmegálló környékére, mert azért ne kötelezzünk senkit
arra, hogy passzívan dohányozzon, például a buszmegállóban. Ott is egy terület,
ahol az elsétáló gyerekek nem látnak dohányzó, vagy egyéb embert, tehát erre még
ki tudnám terjeszteni a későbbiekben a dolgot. Természetesen majd akkor, amikor
majd látjuk, hogy ennek milyen visszatartó szerepe van. Annyiban Tóth úrral is egyet
tudok érteni, hogy valóban az a szülő, aki eddig kivitte a gyerekét a játszótérre, ott el
kezdett dohányozni, az valószínű odahaza is boldogan fogja szívni a gyereke előtt a
cigarettát. Tehát visszatartó erő ilyen szempontból a gyerek számára nagyon nem
lesz, tehát így van, más gyereke számára lehet ez természetes. Egyetértek, meg is
szavazom a javaslatot és a későbbiekben át kellene gondolni, hogy a buszmegálló
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környékéről is kitiltanánk a dohányzást, egyrészt mert a buszmegállót meg kell nézni,
hogy hogy néz ki, mennyire tele vannak csikkekkel, meg egyebekkel, másrészt meg
ott azért állnak olyan emberek is a buszra várva, akik nem dohányoznak, és ne
kelljen már nekik passzívan dohányozniuk.
Kismoni László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel köszönöm a véleményeket,
amit megfogalmaztak képviselőtársaim. Én most nem reagálnék egyenként ezekre.
Pochner úr véleményére viszont igen, mélységesen egyetértek a gondolatával, és
hogyha ez eszembe jutott volna, akkor így lehetett volna indítani, nem jutott
eszembe. Azt gondolom, hogy most nem alkalmas az idő arra, hogy beemeljük a
rendeletbe, hiszen pontosan meg kellene fogalmaznunk, hogy a buszmegálló mit
jelent. Tehát én azt javaslom és egyetértek képviselőtársaimmal, pár hónap múlva
térjünk vissza a rendelet eredményére, okozott-e ez gondot, van-e valami
eredménye, és akkor szerintem, addigra Pochner úrral kidolgozzuk ezt a
buszmegállós verziót, és akkor alakuljon majd át a rendelet, hogy a játszótereken és
a buszmegállókon, és még ami addig előjön. Köszönöm szépen a szót és kérem
fogadjuk el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, a napirendet lezárom, rendelet tervezet 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér
Attila, Somogyi György) – megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Dunaújváros Megyei Jogú Város játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló
16/2009. (IV.10.) KR számú rendeletét.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
16/2009. (IV.10.) KR számú rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város játszóterein történő dohányzás tilalmáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a város
tiszta, esztétikus képének kialakítása és megóvása, a városban élők egészsége, az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és a környezet megóvása
érdekében - a helyi társadalmi viszonyok rendezésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
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(1) A rendelet területi hatálya: A Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási
területén található játszóterekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben, valamint annak 5 méteres
körzetében tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) játszótér: az a közterületen található külső tér, amely játszótéri eszközök
elhelyezésére (telepítésére) szolgáló, kerítéssel körülhatárolt terület,
b) illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi
hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.
II. fejezet
A játszótereken történő dohányzás tilalmáról
3. §
(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén játszótérként működő
területen a dohányzás tilos.
(2) A dohányzást tiltó táblák helyét a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője jelöli ki, és gondoskodik azok kihelyezéséről.
(3) Aki az (1) pontban jelölt területen, valamint annak 5 méteres körzetében
dohányzik, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Záró rendelkezések
4. §
E rendelet a kihirdetés napján, 2009. április 10-én lép hatályba.
Dr. Kálmán András s.k.
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
címzetes főjegyző

Dr. Kálmán András polgármester:
Egy rövid időre átadom Cserna alpolgármester úrnak a közgyűlés vezetését.
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának kinevezésére
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
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A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Antal Lajos urat, a Dunaújvárosi
Szennyvíztisztító Kft. ügyvezetőjét. Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Antal Lajos részére - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András,
Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – tanácskozási jogot biztosított.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-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.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés
Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 126/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító
Szolgáltató Kft. műszaki területet irányító ügyvezető igazgatójának Antal Lajost
nevezi ki 2009. június 1-től határozott időtartamra 2010 május 31-ig, de legkésőbb
a mérleg beszámolót elfogadó taggyűlés időpontjáig. Dunaújváros Megyei Jogú
Város közgyűlése utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a
közgyűlés ezen álláspontját képviselje.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető díjazását az
alábbiakban állapítja meg:
Az ügyvezető illetménye: 500.000,-Ft/hó
Az ügyvezető egyéb juttatásai:
- jogosult 1 db Golf plusz típusú személygépkocsi használatára, valamint a hivatalos
gépkocsihasználat során felmerülő üzemanyagköltség elszámolására,
- jogosult céges mobiltelefon használatára,
- jogosult 13. havi juttatásra, a havi illetményével egyező összegben.
Az ügyvezető prémiuma mértékét és prémium feladatát a társaság taggyűlése
határozza meg.
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Felelős:
- a határozat közléséért: a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a tulajdonosi képviselő
a koordinációs iroda vezetője
Határidő:
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. taggyűlésének
időpontja
7. Javaslat a társadalmi kapcsolatok bizottságában külső bizottsági szakértő
tag lemondása elfogadására és helyére új tag megválasztására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bujáki Laura külső bizottsági szakértő jelölt
Cserna Gábor alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Bujáki Laura asszonyt, külső szakértő
jelöltet. Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Bujáki Laura részére - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András,
Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – tanácskozási jogot biztosított.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-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.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 19 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr.
Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán
András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – a következő határozatot
hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 127/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 326/2006. (XI.02.) KH számú
határozatával a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága külső szakértő bizottsági

D:\konvert\jkv0409.doc

30
tagjának megválasztott Kalácska András (Dunaújváros, Erdősor 43. IX. 4.) e
tisztségéről történő lemondását 2009. április 10-i hatállyal tudomásul veszi.
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága külső szakértő bizottsági tagjának Bujáki Laura, Dunaújváros, Római
körút 39. VIII. 2. szám alatti lakost 2009. április 10-i hatállyal megválasztja. A
Közgyűlés felhívja Bujáki Laura figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének 2009. április 10-ig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az
„egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva
megszűnik.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester,
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szervezési- és jogi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 10.
3)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
Bujáki Laurától a 2000. évi XCVI. tv. 11.§ (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki,
és az esküokmányt írassa alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 09.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
1. pontja szerint lemondott, a 2. pontban megválasztott új külső szakértő
bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye
meg, valamint a bizottsági tagságban bekövetkezet változásokat az SZMSZ 1.
számú függelékében vezettesse át.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 20.
5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint lemondott
külső szakértő bizottsági tagot, hogy az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 3. § (3) bekezdés e) pontjában
foglaltak alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének 2009. május 10-ig tegyen
eleget.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
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- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
Határidő: 2009. május 10.
Cserna Gábor alpolgármester:
A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCIV. tv. 11.§ (1)
bekezdése értelmében a külső szakértő bizottsági tagoknak esküt kell tennie a
polgármesterre irányadó szöveggel, melyet a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
törvény melléklete tartalmaz.
Kérem a Képviselőtársaimat és a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és kérem Bujáki
Laura asszonyt, hogy az esküt utánam mondva, tegye le.
„Én ... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságában külső szakértő bizottsági tagságomból eredő
feladataimat Dunaújváros város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Az eskütevő meggyőződése szerint. „Isten engem úgy segéljen”
Bujáki Laura az esküt letette.
Cserna Gábor alpolgármester:
Gratulálok a társadalmi kapcsolatok bizottsága most megválasztott külső szakértő
tagjának.
Kérem, hogy tevékenységével segítse a közgyűlés üléseinek előkészítő munkáját.
Visszaadom az ülés vezetését Dr. Kálmán András polgármester úrnak.
8. Javaslat a 2009/2010-es tanévben Dunaújváros általános iskoláiban
finanszírozandó első osztályok számának meghatározására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Horváthné Nagyszöllősi Magdolna
asszonyt, az Arany János Általános Iskola igazgatóját, Korsoveczkiné Balóó
Erzsébet asszonyt, a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, Dankó Gyuláné
asszonyt, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóját, Alpekné Major Valéria
asszonyt, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját, Jakabné Józsa Klára asszonyt,
a Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatóját, Egressyné Liszkay Erzsébet
asszonyt, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját, Garai Zsuzsanna asszonyt, a
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola igazgatóját, Juhász József urat, a Szórád Márton
Általános Iskola igazgatóját és Gulyás Erzsébet asszonyt, a Vasvári Pál Általános
Iskola igazgatóját. 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 19 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 2 fő (Dr. Kántor
Károly, Nagy Szilárd), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) –
tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat összesen hat pontból áll. Az 1.), 2.)
és 4.) pontja „A” és „B” jelű, a 3.) pontja pedig „A”, „B” és „C” jelű döntési alternatívát
tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először az 1. pont „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 az 1. pont „A” változatát - mellette szavazott 2 fő
(Nagy Szilárd, Pochner László), tartózkodott 18 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr.
Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Kismoni László, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem
szavazott 1 fő (Dr. Kántor Károly), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila,
Somogyi György) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Az 1. pont „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 2. pont „B” változatát - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy
Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő
(Dr. Kántor Károly), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) –
elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
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Most a 2. pont „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 2. pont „A” változatát - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott 1 fő (Dr. Kálmán András),
távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a 3. pont „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 3. pont „A” változatát - mellette szavazott 1 fő
(Pochner László), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 19 fő (Cserna
Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán
András, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila,
Somogyi György) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A 3. pont „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 3. pont „B” változatát - mellette szavazott 21 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3
fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a 4. pont „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 4. pont „A” változatát - mellette szavazott 1 fő (Tóth
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Kismoni László), tartózkodott 19 fő (Cserna Gábor,
Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr.
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Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner
László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila,
Szűcs Aranka, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi
György) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a 4. pont „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 4. pont „B” változatát - mellette szavazott 21 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3
fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér
Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 128/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es tanévben a
Belváros - Barátság városrészben a következő számú első osztály működését
finanszírozza:
Móricz Zsigmond Általános Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
Összesen:

2 osztály
3 osztály
5 osztály

Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az érintett intézmények vezetői
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
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Határidő a határozat közlésére:
2009. április 23.
a határozat végrehajtására: 2009. szeptember 1.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es tanévben Dózsa Ságvári városrészben a következő számú első osztály működését finanszírozza:
Dózsa György Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola
Összesen:

4 osztály
1 osztály
5 osztály

Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az érintett intézmények vezetői
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő a határozat közlésére:
2009. április 23.
a határozat végrehajtására: 2009. szeptember 1.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es tanévben a Római Pentele városrészben a következő számú első osztály működését finanszírozza:
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Szórád Márton Általános Iskola
Összesen:

1 osztály
2 osztály
1 osztály
4 osztály

Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az érintett intézmények vezetői
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő a határozat közlésére:
2009. április 23.
a határozat végrehajtására: 2009. szeptember 1.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es tanévben a Béke
városrészben működő Arany János Általános Iskolában következő számú első
osztály működését finanszírozza:
Arany János Általános Iskola

3 osztály

Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az Arany János Általános Iskola igazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
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Határidő a határozat közlésére:
2009. április 23.
a határozat végrehajtására: 2009. szeptember 1.
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es tanévben a Móra
Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményben 1 első osztály működését finanszírozza.
Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő a határozat közlésére:
2009. április 23.
a határozat végrehajtására: 2009. szeptember 1.
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények
vezetőit, hogy az 1- 5. pontban meghozott döntés egyes intézmények
költségvetésére gyakorolt hatását, a feladatmutató – változáskor mutassák ki.
Felelős:
- a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az érintett intézmények vezetői
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő a határozat közlésére:
2009. április 23.
a határozat végrehajtására: 2009. október 30.
9. Javaslat a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet „a bölcsődék és közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázaton való indulásra
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dobráné Szabó Márta asszonyt, a
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményvezetőjét, Gulyás Erzsébet
asszonyt, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatóját, Jakabné Józsa Klára asszonyt,
a Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatóját, valamint Korsoveczkiné Balló
Erzsébet asszonyt, a Dózsa György 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 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
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Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő
(Szepesi Attila), távol volt 3 fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) –
tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 20 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), távol volt 3 fő
(Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 129/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtson be a 8/2009 (II.26.) ÖM rendeletben közzétett „A bölcsődék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázatra az alábbi
intézmények vonatkozásában és az alábbi önrész biztosításával:

Bölcsődék
Igazgatósága
Dunaújváros
Dózsa György
Általános Iskola
Móricz Zsigmond
Általános Iskola
Vasvári Pál
Általános Iskola
Összesen

Önrész
(20%)
4 millió Ft
4 millió Ft
4,6 millió Ft
4,6 millió Ft
17,2 millió Ft

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
Határidő a pályázat beadására: 2009. április 03.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megjelölt
pályázaton való induláshoz a pályázati támogatás 20-20%-ának megfelelő
összegek erejéig 17 200 000 Ft, azaz tizenhétmillió kétszázezer forint önrészt
biztosítson a 2009. 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 intézményeknek.
2.

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 értesítést követő 15
munkanapon belül
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat
2.) pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés soron
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert
a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: -a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
-a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a Koordinációs Iroda vezetője
-a költségvetés módosításáért:
a jegyző
-a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
-költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért
pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
10. Javaslat a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi önkormányzati
intézmények alapító okiratának elfogadására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
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A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dobráné Szabó Márta asszonyt, a
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményvezetőjét, Kissné Fekete Éva
asszonyt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét, Lévay Éva
asszonyt, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetőjét, Plich Zoltánné
asszonyt, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai intézmény igazgatóját. Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 21 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3
fő (Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ismét átadom alpolgármester úrnak a közgyűlés vezetését.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e további 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.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés
Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve az
„Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai” elnevezésű költségvetési szerve (székhelye: 2400 Dunaújváros,
Dunasor 15.) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból
felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv további működése
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként 2009. július 1-je után
is indokolt. Erre való tekintettel az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési szerv – jelen határozat 1.
számú mellékletét képező – Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal
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elfogadja, egyúttal hatályon kívül helyezi a közgyűlés a 368/2004. (XII. 02.)
KH számú, az 5/2008. (I. 17.) KH számú és a 460/2008. (IX. 11.) KH számú
határozatokkal elfogadott alapító okirat módosításait és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a
„Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros” elnevezésű költségvetési szerve
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Bólyai J. u. 2.) közfeladat ellátásának módját
szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési
szerv további működése önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervként 2009. július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel a Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros költségvetési szerv – jelen határozat 2. számú
mellékletét képező – Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal elfogadja,
egyúttal hatályon kívül helyezi a közgyűlés a 245/2005. (VI. 30.) KH számú, és
az 5/2008. (I. 17.) KH számú határozatokkal elfogadott alapító okirat
módosításait és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve az
„Egészségmegőrzési Központ” elnevezésű költségvetési szerve (székhelye:
2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) közfeladat ellátásának módját szervezeti
szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv
további működése önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként
2009. július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel az Egészségmegőrzési
Központ költségvetési szerv – jelen határozat 3. számú mellékletét képező –
Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal elfogadja, egyúttal hatályon kívül
helyezi a közgyűlés a 95/2007. (III. 22.) KH számú, a 28/2008. (I. 31.) KH
számú és a 46/2008. (II. 14.) KH számú határozatokkal elfogadott alapító
okirat módosításait és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a
„Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” elnevezésű költségvetési szerve
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) közfeladat ellátásának
módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a
költségvetési szerv további működése önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként 2009. július 1-je után is indokolt.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. július 1-jei hatállyal a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevét megváltoztatja „ÚTKERESÉS Segítő
Szolgálat” elnevezésre.
Erre való tekintettel az ÚTKERESÉS Segítő Szolgálat költségvetési szerv – jelen
határozat 4. számú mellékletét képező – Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal
elfogadja, egyúttal hatályon kívül helyezi a közgyűlés a 103/2002. (IV. 18.) KH számú
és 5/2008. (I. 17.) KH számú határozatokkal elfogadott alapító okirat módosításait és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóságához - az 1-4. pontban hozott döntésről a határozat és az alapító
okiratok megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
2009. április 17.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
2010. január 1-től hatályos szakfeladat renddel egészítse ki az 1-4. pontban
meghatározott költségvetési szervek jelen határozattal elfogadott alapító okiratát,
és terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
2009. szeptember 30.

11.Javaslat a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. aktív ágyszámainak
átcsoportosítására, és a Stroke osztály beindítására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
Ennél a következő napirendi pont tárgyalásánál az SZMSZ-szünk alapján
tanácskozási jog illeti meg Dr. Müller Cecília kistérségi tisztifőorvos asszonyt az
egészségügyi vonatkozású előterjesztések esetében.
Ehhez, valamint a következő napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. MátéKasza László urat, a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető főigazgató
főorvosát, Dr. Mészáros Lajos urat, a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft.
stratégiai igazgatóját. Kérem, biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András,
Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – tanácskozási jogot biztosított.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
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Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A határozati javaslatot teszem fel
szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés
Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/2008. (VI.05.) KH számú
határozatát hatályon kívül helyezi.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Szent Pantaleon Kórház
Nonprofit Kft. fenntartója egyetért, és hozzájárulását adja, hogy a Szent
Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. az aktív fekvőbeteg szakellátási kapacitásából

•
•
•
•
•
•
•

sebészeti + érsebészeti osztályról
traumatológiai osztályról
szülészeti- nőgyógyászati osztályról
csecsemő-gyermekgyógyászat osztályról
fül-orr-gégészeti osztályról
szemészeti osztályról
urológiai osztályról

7 ágyat
2 ágyat
2 ágyat
8 ágyat
1 ágyat
1 ágyat
4 ágyat

azaz összesen 25 aktív ágyat átcsoportosítson, és kialakítsa a 25 ágyas Stroke
osztályt.
3. Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a határozat megküldésével tájékoztassa a Szent Pantaleon Kórház
Nonprofit Kft. ügyvezető főigazgató-főorvosát.
Felelős:

a határozat közléséért:
a polgármester
a határozat végrehatásáért:
a Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. ügyvezető főigazgató-főorvosa
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő:
a határozat közlésére: 2009. április 17.
a határozat végrehajtásáért: 2009. december 31.
12 .Javaslat az I. számú Rendelőintézet hasznosítására
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a kipostázott előterjesztés három önálló „A”, „B” és „C”
jelű változatot tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk. Ülésünk előtt
kiosztásra került egy módosított határozati javaslat. Kérem, hogy a döntéshozatalnál
a most kiosztott anyagot szíveskedjenek figyelembe venni.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e további szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Hát előttünk van ez a határozati
javaslat, ami gyakorlatilag egy kicsit szerencsére más, mint egy hónappal ezelőtt,
ahol az épület tulajdonjogát is a négy határozati javaslatból háromban el akartuk
adni, de nem megnyugtató ennek a határozati javaslatnak egyik pontja sem
számomra, hiszen magán tőkét akarnak bevonni az I. számú rendelőbe, ami előbbutóbb a privatizációhoz vezet. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. Engem az zavar és
az izgat, hogy nem lett körbe járva az a kérdés, hogy a kórházat hogy szabadítsuk
meg egy évi 80 milliós kiadástól, a zöld rendelőről beszélek, a zöld rendelő annak
idején el lett adva 127 millió Ft-ért és jelen pillanatba, 2007. júniusában kaptam egy
papírt, ott 34.500 svájci frank, ha jól emlékszem a bérleti díj, aztán rá fél évre kaptam
egy másikat, 6,6 millió Ft a bérleti díj havonta. Na most meg kellene vizsgálni, hogy
ezt a bérletet, ami ha jól tudom 10 évre, illetve újabb 10 év opciós lehetőséggel van
odaadva. Ezt hogy lehet azonnali hatállyal felbontani. Ugyanis nagyon jól látható,
hogy le van írva, az I. rendelő közel 5000 négyzetméter, ennek körülbelül a 40 %-át
használja a kórház, az ugye 2000 négyzetméter. Nagyon jól tudjuk, hogy a zöld
rendelőben 2026 négyzetmétert használ, na most nekem nagyon nehezen lehet
műszakilag leadni azt a kérdést, hogy közel 3000 négyzetméteren nem fér el 2026
négyzetméter. Tehát én továbbra is annak a híve vagyok, hogy a zöld rendelőben
meglévő, a kórház által fizetett bérleti területeket azt tegyük át az I. rendelőbe. A II.
rendelőt meg a tulajdonos vigye ahova akarja. Persze nagyon jól tudjuk, hogy annak
idején kiknek is lett ez eladva. Erre lett alapítva egy cég, Szabó József és Pomázi
Csaba nevével fémjelezve. Azóta ezt a céget természetesen átalakították egy másik
néven fut. Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést kellene körbe járni, még mielőtt
magántőkét vonnánk be a fehér rendelőbe. Nagyon jól látom, mert le van írva, hogy
500 millióba kerülne kb. a fehér rendelő teljes gépészeti és egyéb felújítása. Na most
ha belegondolunk, hogy a zöld rendelő esetén ha visszahozzuk az I-esbe a zöld
rendelőben lévő tevékenységeket, akkor évente 80 millió felszabadul a kórháznak,
ebből lejön mondjuk az az öt millió Ft, havi öt millió Ft, ami a fenntartása a fehér
SZTK-nak, akkor is megmarad egy 20-30 millió Ft, ami nagyon jól jöhetne adott
esetben mondjuk a felújítás az pályázati önrésznek. Tehát gondolkodjunk el ezen a
kérdésen, mert én azt hiszem, hogy csak nagyon gazdag és nagyon buta város teszi
azt meg, hogy elad valamit 127 millió Ft-ért, és utána közpénzből 1,8 milliárdot
visszaad. Ugye? Ha 20 év realizálódik, akkor kb. 1,8 milliárdot kapna vissza a
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befektető. Azt gondolom, hogy inkább ebbe kellene gondolkodni. Ezt kellene
elemezni. Én egyébként egyik javaslatot sem fogom támogatni.
Tóth László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A kiosztott módosítotthoz lenne egy
kiegészítésem, ha lehetséges. Felolvasnám: Tehát ami van az eredeti kiosztottban,
az úgy folytatódna, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri
továbbá a polgármestert, hogy szerezze be és vizsgálja meg a Szent Pantaleon
Kórház Nonprofit Kft. II. sz. Rendelőintézet helyiség használatára szóló bérleti
szerződését, valamint a Saninvest Egészségügyi Befektető és Szolgáltató Kft-vel
kötött helyiségbérleti szerződését arra vonatkozóan, hogy azok felbonthatóak-e, ha
igen, milyen határidővel és feltételekkel.
Cserna Gábor alpolgármester:
Ez most egy teljesen új módosítás?
Tóth László képviselő:
Nem módosítás, kiegészítés a kiosztott „B” változathoz.
Cserna Gábor alpolgármester:
És annak is a 8. pontjához?
Tóth László képviselő:
Igen.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Az egy hónappal ezelőtti anyagban
valóban háromszor volt leírva, hogy értékesítésre kerülhet, ezért vettük le. Tehát én
szeretem, ha pontosan fogalmazunk, mert az elmúlt hetekben sajnos igénybe
veszem a kórház mindennemű szolgáltatását a zöldtől a fehérig, rohangálok jobbrabalra és mindig megállítanak és megkérdeznek. Szó sem volt arról, hogy a fehér
SZTK-t az önkormányzat, vagy bárki értékesíteni kívánja. Erről soha egyetlen egy
szó nem volt. Arról volt szó, és ez van a mai anyagban, hogy aki bejár, az tudja, hogy
az milyen állapotban van. Tehát arról beszél ez az anyag, hogy egészségügyi
szolgáltatásnak felújítva olyan módon, ami XXI. században a mai egészségügyi
ellátásban az igénybe vevő állampolgárok is megérdemelnek, legyen egy új
egészségügyi szolgáltató központ a fehér SZTK. Nincs szó eladásról, és nincs szó
privatizációról. Arról van szó, ha volna saját pénz, lehet hogy az lesz, hogy adott
esetben saját forrásból fogjuk felújítani, de fel kell újítani. Vagy egy értéke ennek az
ingatlannak, és kell valaki, akár az önkormányzat, akár magánszemély, akár cég,
akár állam, akár uniós forrás, egyébként erről is volt szó, hogy adott esetben
járóbeteg szakellátáshoz lehet pályázni, fel kell újítani és újra működtetni kell. Semmi
egyébről nem szól ez az anyag, mint hogy ezt biztosítja. 2. A korábbi anyag
tartalmazta azt, hogy a patika, itt bérlő patika tulajdonos szeretett volna lenni, ezért

D:\konvert\jkv0409.doc

45
kellett volna társasházzá alakítani, hiszen akkor nem csak az önkormányzat, hanem
egyéb tulajdonos is szerepelt volna. Ez sincs az anyagban. Azokat mondom el, a
pletykákat, rossz ízű félre beszéléseket, amelyek a városban szájra keltek, az
önkormányzat marad a tulajdonos, az önkormányzat rendelkezési jogát kérjük vissza
június 30-tól és megpróbáljuk modern, jól működő egészségügyi centrumként
működtetni, fix bevétellel, hiszen ezt hívják bérleti díjnak. Még valami, teljesen
egyetértek Pochner képviselő úrral, akkor elemeztük azt az értékesítést, nem is
kicsit, nagyon, ugyanis valóban áron alul kelt el az ingatlan, amit már tovább
értékesítettek, tehát amennyiben a szerződés módosítható, felbontható lenne,
legnagyobb örömmel támogatnánk, hiszen erről beszélek itt három perce. Hogyha
azt vissza lehetne hozni a zöldből a fehérbe és a kórház kvázi bérleti díjat fizetne a
városnak, hát akkor nem is volna gond, mert akkor egy pár év alatt a bérleti díjból a
város megkapná a beruházás ellenértékét, ráadásul a kórház, fehér SZTK és egyéb
szakszolgáltatás egy helyre kerülne és nem kellene a betegnek szaladgálni a
városban egyik helyről a másikra. Egyébként pont erről szól ez az anyag, hogy
minden egyes szerződést meg kell vizsgálni és utána kell visszahozni. Tehát ha
lassan is született meg ez az előterjesztés, de garancia arra, hogy a fehér SZTK nem
kerül értékesítésre.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Dorkota Úr! Hát van, amiben
egyetértünk, de van amiben nem, ugyanis a határozati javaslat 1. pontja így szól,
hogy az I. sz. rendelőintézetet a továbbiakban is különösen egészségügyi, szociális
alapellátás és szakellátási, valamint kereskedelmi szolgáltató központként kívánja
működtetni. Na most itt ebbe azért sok minden belefér. Ami a II. rendelőnek a
szerződés felülvizsgálatát illeti, én azt gondolom, hogy ott nem szerződést kell
felülvizsgálni, ott el kell ballagni a bíróságra, a bíróság 6 másodperc alatt semmissé
fogja ezt a szerződést nyilvánítani, és innentől nincs miről beszélni. Ez elhatározás
kérdése. Meg kell nézni annak idején ki készítette elő a szerződést, ki írta alá, ki
hozta be aláírni stb., és ezeket az embereket meg természetesen köztisztviselők,
vagy közalkalmazottak, felelősségre kell vonni. Tehát a bírósággal kell kimondatni
azt, hogy ez az önkormányzatot teljes mértékben hátrányosan érintette. Bármelyik
bíróság abban a pillanatban, ha ezt a szerződést meglátja, véleményem szerint
feltűnő értékaránytalanság miatt meg fogja semmisíteni ezt a szerződést, hiszen egy
olyan eladási szerződés, ami egy év alatt, vagy másfél év alatt visszahozza a bérleti
díjból a tőkét, ráadásul mi béreltük vissza, önkormányzati pénzekből, vagy
közpénzekből, ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Fel kell bontatni bírósággal ezt a
szerződést, nem rábízni a befektetőre, hogy hozzájárul-e, hogy felbontsuk, tudjuk,
határozott időre kötötték a szerződést, ma is azt mondja, akinek azt kell mondani, ki
van neki adva, hogy már pedig akkor ki kell fizetni a 10 éves bérleti díjat. Hát a túrót
kell. El kell menni bíróságra és azt kell mondani, hogy kérem szépen ez a városlakók
pénzének legfelelőtlenebb elherdálása volt és egy normális bíróság azonnal
semmissé teszi ezt a szerződést.
Dr. Máté-Kasza László a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető
főigazgató főorvosa:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A Szent Pantaleon Kórház az
előterjesztett bármely javaslatot elfogadja, tudomásul veszi és e szerint fog eljárni. Mi
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ezzel kapcsolatban a véleményünket hasonló értelemben kifejtettük minden
bizottsági ülésen. Egyetlen egy kérésünk volt, mi annak a szakmai szempontból
eredő veszélyre hívtuk fel a figyelmet, ha két hónapunk lett volna a gyógyszertár,
intézményi központi gyógyszertár elhelyezésére, az egy lehetetlen feladat lett volna
számunkra és ez azzal a veszéllyel járt volna, hogy az intézmény nem rendelkezett
volna ÁNTSZ által engedélyezett központi gyógyszertárral, ez esetben pedig a
működési engedélyt kellett volna bevonni. Súlyponti kórház és speciális országos
feladatot ellátó egészségügyi intézménynek saját intézményi gyógyszertárral kell
rendelkeznie. Mi csak erre hívtuk fel a figyelmet. Természetesen a tulajdonos
érdekeit fogjuk képviselni, bármelyik verziót is fogadja el a közgyűlés. II. rendelő:
annak idején 10 évvel intézményünk menedzsmentje arra tett javaslatot, le van írva,
bármikor be tudjuk csatolni Pochner úrnak, hogy a kórház egy főépületben és a
hozzá csatlakozó I. rendelőből álljon és az I. rendelőben kerüljenek elhelyezésre a
szakrendeléseink. Akkor az a döntés akadályozta meg, hogy a fogászatokat be
kellett költöztetnünk a Dunaferr Klub Hotel építése miatt az I. rendelőbe. Azt pedig
továbbra is állítjuk Pochner úr, nyitott a műszaki osztály ajtaja ön előtt, és lehet újra
számolni az adatokat, a II. rendelő funkciói nem telepíthetők be az I. rendelőbe.
Gondoljon a tüdőgondozóra, a bőr és nemi beteg gondozóra, azokra a
szakrendelésekre, amelyek ott találhatók, a maradék területre még akkor sem
költöztethetők vissza az I. rendelőbe, hogyha onnan kiköltöztetjük a
gyerekgyógyászatot, a központi ügyeletet és az egyéb ott található funkciókat. Tehát
itt valami számszaki tévedés van az ön papírjaiban. A kereskedelmi tevékenység
szerepeltetését az előterjesztésben azért tanácsolnám, mert kereskedelmi
tevékenységnek minősül például a gyógyászati segédeszköz boltokban történő
eladás, valahol a patikai eladás is, egy büfé is kereskedelmi tevékenység, akkor ezt
miért kellene kizárni a tevékenységek közül. Ezzel a betegek komfort érzetét javítjuk,
szolgáltatást nyújtunk számukra.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Lehet pontosan az, amit főigazgató úr
utolsó mondatában mondott, azt akartam megerősíteni. Ez egy nagy, több ezer
négyzetméteres épület. Több százan fogják igénybe venni. Hát miért ne lehetne-e
egy büfé, vagy étterem. Miért bűn az, ha a beteg lefelé jövet adott esetben bemegy
egy étterembe és megebédel. Miért bűn ez Dunaújvárosban Pochner László
képviselő úr? Ez egy kereskedelem. 2. Valóban kereskedelemnek minősül, ha a
betegnek felírják, hogy ez és ez az eszköz szükséges, akár egy mankó, vagy bármi,
ez is kereskedelem a mai jogi fogalmak szerint. Erről szól, nem arról, hogy irodákat
rendeznének ott be és más kereskedelmi tevékenységet folytatnának. Egyébként ha
a belvárosi rendeletben biztosított árakat nézzük, azt most fejből nem tudom
pontosan, de 27-28 ezer Ft/négyzetméter/év bérleti díjjal kalkulál bárki, hiszen az
önkormányzat rendelete szabályozza ezt, akkor ki lehet valóban számolni, hogy azt,
amit nem egészségügyi szolgáltatásra vesz igénybe bárki, akkor azt bizony
valamilyen más módon azért kell hasznosítani, hogy bevételre tegyen szert, ez
Dunaújváros Önkormányzatának tulajdona. Hát mindössze ennyi, ezért szerepel ez
benne, nem pedig azért, hogy valaki el akarja adni lukanként, vagy a lépcső fele
másé lesz, a másik fele meg az ön kormányzaté. Ez az önkormányzat tulajdonában
marad.
Pochner László képviselő:
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Főigazgató Úr! Hátha
számszaki hiba van, azt önök követték el, mert én egyértelműen azokból az
adatokból idéztem, amit önöktől kaptam. Tehát az önök papírjában van leírva, hogy
2026 négyzetmétert bérelnek a zöld rendelőben, az önökében van leírva, hogy 4834
négyzetméter a fehér SZTK. Eddig mindig azt mondták, és az volt a mumus, hogy
balneuroloógiát, és ezzel egyet is értek, nem lehet áthelyezni a fehér rendelőbe.
Most már balneurológia nincs, majd talán lesz az élményfürdőben, most jönnek
azzal, hogy a tüdőgondozót. Hát kérem szépen a tüdőgondozót pont innen vitték el a
zöld rendelőbe. Tehát én nem értem, hogy az visszafele miért nem tud működni.
Tehát tudom, most már gyógyszertár van a helyén, mindent meg lehet műszakilag
oldani, természetesen nem elfogult és kórházhoz tartozó műszaki szakemberekkel,
hanem esetleg olyanokkal, akik belátják, hogy 3000 négyzetméterbe be lehet pakolni
2000 négyzetmétert. Lehet, hogy persze válaszfalakat, ezt, azt, amazt át kell tenni, át
kell építeni, ezzel nincsen probléma, meg kell oldani.
Cserna Gábor alpolgármester:
Köszönöm Pochner képviselő úr, azt is megoldotta. A napirendi pontot lezárom.
Először szavazásra tenném Tóth képviselő úr által korábban egy 8. pontban
kiegészített „B” változatot. Kérem legyenek kedvesek figyelni, Tóth László képviselő
úr által 8. pont által kiegészített „B” változatról szavazunk.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth László javaslatát, mely szerint a határozati
javaslat 8. pontja „B” változat” egészüljön ki a következőkkel: Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése felkéri továbbá a polgármestert, hogy szerezze be és
vizsgálja meg a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. II. sz. Rendelőintézet helyiség
használatára szóló bérleti szerződését, valamint a Saninvest Egészségügyi
Befektető és Szolgáltató Kft-vel kötött helyiségbérleti szerződését arra vonatkozóan,
hogy azok felbonthatóak-e, ha igen, milyen határidővel és feltételekkel. - mellette
szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila, Somogyi György) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 132/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítania azon
szándékát, miszerint az I. Rendelőintézetet a továbbiakban is különösen
egészségügyi, szociális alapellátási és szakellátási valamint kereskedelmi
szolgáltató központként kívánja működtetni egy szélesebb spektrumú
színvonalas szolgáltatásokat ajánló hasznosítási konstrukció keretében, mely
célt magántőke bevonásával kívánja megvalósítani.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát,
hogy e határozat elfogadásakor az I. Rendelőintézetben működő
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szakrendelések a jövőben is az I. Rendelőintézetben nyújtsák
szolgáltatásaikat. Ennek érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése az 51/2007. (II.20.) KH számú határozattal módosított 241/2006.
(VII.13.) KH számú határozat 2. pontjának 2. számú mellékletét hatályon kívül
helyezi.
3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2007. (II.20.) KH számú
határozatának 1. pontjával módosított 241/2006. (VII.13.) KH számú határozat 5.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 185 hrsz alatt felvett
Dunaújváros, Vasmű u. 10. szám alatti „I. Rendelőintézet”, valamint a Mentőállomás
vonatkozásában a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft vagyonkezelési jogát 2009.
június 30-val megszünteti, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház
Nonprofit Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról. 2009. június
30-ig a dunaújvárosi 185 hrsz alatt felvett ingatlan teljes egészében a Szent
Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. vagyonkezelésében marad, mely alapján a
vagyonkezelőt terhelő kötelezettségek és jogosultságok a Kft-t az ingatlant teljes
területére vonatkozóan megilletik és terhelik.”
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Szent Pantaleon Kórház
Nonprofit Kft. ügyvezető főigazgató főorvosát, hogy a Kft. által az I. Rendelőintézet
hasznosítására vonatkozóan megkötött szerződések felmondását azonnali
hatállyal kezdeményezze, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket arra,
hogy az Önkormányzat a fenti határidő lejártát követő napon korlátozás nélkül
birtokba vehesse a dunaújvárosi 185 hrsz. alatt felvett ingatlannak a vagyonkezelő
által ez ideig hasznosított ingatlanrészeit, és csatoljon a közüzemi szolgáltatók által
kiállított igazolást arról, hogy tárgybani helyiségekre a rezsi költség fizetési
kötelezettségek teljesítésre kerültek.
Felelős:
a vagyonkezelési szerződés módosításáért:
a polgármester
a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáért
a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető főigazgató-főorvosa
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
a határozat közlésére: 2009. április 15.
a vagyonkezelési szerződés módosítására: 2009. június 30.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város kinyilvánítja azon szándékát, hogy az I.
Rendelőintézetre közbeszerzési pályázatot kíván kiírni, és hasznosítását
magántőke bevonásával kivájna megvalósítani.
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Zrt-t, a 185
hrsz. alatt felvett, Dunaújváros, Vasmű u. 10. szám alatti ingatlan kezelői
feladatainak ellátásával, egyben felkéri a DVG Zrt-t, hogy a feladat ellátására
adjon árajánlatot.
Felelős:

Határidő:

a határozat végrehajtásáért:
a DVG Zrt. elnök vezérigazgatója
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
2009. május 14.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az
ingatlan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény hatálya
alá tartozik, így az ingatlan társasházzá alakításához, elidegenítéséhez,
megterheléséhez, felújításához esetleges átalakításához a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal és egyéb szakhatóság jóváhagyása szükséges, ezért
a társasházzá alakításához szükséges hozzájárulás megkérésére utasítja a
polgármestert.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. október 15.
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
kórház főigazgató bevonásával folytasson tárgyalásokat az I. sz. Rendelőintézet
központi gyógyszertárát és zárt vényforgalmú patikáját üzemeltető Saninvest
Egészségügyi Befektető és Szolgáltató Kft-vel az általa használt helyiségek
további bérletéről.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri továbbá a polgármestert, hogy
szerezze be és vizsgálja meg a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. II. sz.
Rendelőintézet helyiség használatára szóló bérleti szerződését, valamint a Saninvest
Egészségügyi Befektető és Szolgáltató Kft-vel kötött helyiségbérleti szerződését arra
vonatkozóan, hogy azok felbonthatóak-e, ha igen, milyen határidővel és feltételekkel.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető
főigazgató-főorvosa
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
a határozat közlésére: 2009. április 15.
a tárgyalások lefolytatására és a szerződések átvizsgálására:
2009. május 20.
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az I.
Rendelőintézetben a jelenleg alapellátást nyújtó szolgáltatók, továbbá a
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szakellátások elhelyezkedését
használatára írjon ki pályázatot.

követően

az

üresen

maradó

helyiségek

Cserna Gábor alpolgármester:
Úgy tettem fel a szavazást, hogy a 8. pont kiegészítésével a határozati javaslatot,
Pochner képviselő úr nem tudom elfogadni, hogy tartózkodott, ezt a szavazásnál
kellett volna jeleznie.
13.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés,
beszámoló elfogadása
Előadó:
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ifjúsági és sportbizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Kissné Fekete Éva asszonyt, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét. Kérem, biztosítsunk
számára tanácskozási jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Kissné Fekete Éva részére - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem
szavazott 1 fő (Pochner László), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa,
Pintér Attila) – tanácskozási jogot biztosított.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György,
Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Pochner
László), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila) – a következő
határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 133/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2008.
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
Közép-dunántúli
Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát az előterjesztés és a határozat
1 példányának 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:
2009. április 17.
14.Tájékoztató a Munkásművelődési Központ Kht-nál végzett szakfelügyeleti
vizsgálatról
Előadó:
a kulturális bizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
Ehhez, valamint a következő napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Szántó Péter
urat, az MMK Kht. ügyvezető igazgatóját. Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási
jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 20 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György,
Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Pochner
László), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – a
következő határozatot hozta.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-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.
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Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György,
Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Pochner
László), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila) – a következő
határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 134/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Munkásművelődési
Központ Kht közművelődési feladatellátásának szakfelügyeletéről készített, az
előterjesztéshez mellékelt jelentést, egyben felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályát az
épület tervezett felújítási munkáiról.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
Határidő: 2009. április 30.
15.Beszámoló a Munkásművelődési Központ Kht. 2008. évi közhasznú
tevékenységéről
Előadó:
a kulturális bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Kismoni
László, Nagy Szilárd, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán), tartózkodott 12 fő (Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland,
Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz
Mária, Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Pochner
László), távol volt 4 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila) – nem
fogadta el, így a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 135/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata

D:\konvert\jkv0409.doc

53
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Munkásművelődési
Központ Kht. 2008. évi közhasznú tevékenységéről” című előterjesztés határozati
javaslatát nem fogadta el.
16. Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására vonatkozó
pályázat benyújtására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Tóth István urat, az Alba Volán Zrt.
vezérigazgatóját és Erdős Sándor urat, az Alba Volná Zrt. üzemigazgatóját. Kérem,
biztosítsunk számukra tanácskozási jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a meghívottak részére - mellette szavazott 21 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor
Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3
fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – tanácskozási jogot biztosított.
Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy az előterjesztés „A” és „B” jelű határozati javaslatot
tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e további szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Rohonczi Sándor képviselő:
Ügyrendi:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Az lenne az ügyrendi javaslatom,
hogy először a „B” verzióról szavaztassunk, az tartalmaz magasabb összeget, és ha
az nem megy át, akkor utána az „A”-ról. Így lenne logikusabb.
Erdős Sándor az Alba Volná Zrt. üzemigazgatója:.
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Társaságunknak az a javaslata, hogy
a tisztelt közgyűlés az eredeti költségvetésben szerepelt összegtől eltérően a „B”
változatot támogassa. Indoklásunk az, hogy ezáltal az állami költségvetésből is egy
magasabb forrás hívható le, tehát valószínűsíthetően magasabb összeg hívható le.
Ezt azzal indokoljuk, hogy a tavalyi évben, ezúton is szeretnénk megköszönni az
önkormányzatnak az 50 millió Ft-os támogatását, ennek ellenére szigorúan üzemi
D:\konvert\jkv0409.doc

54
költségi szinteket számba véve és 72 millió Ft-os vesztesége volt társaságunknak, e
tevékenység folytatása során. Szeretnénk, ha külső források igénybe vételével ez a
veszteség elviselhető mértékűvé válna. Az elmúlt két évben igen megterhelő volt
társaságunknak a kigazdálkodás, és mindennek a finanszírozása is. Sajnos ma már
a bankok is olyan kondíciókkal adnak számunkra külső finanszírozási forrást, amit a
továbbiakban nem igazán tudunk kigazdálkodni. A javaslatunk emiatt lenne fontos.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Ahogy tavaly is támogattuk, valóban
szándékunkban állt idén is támogatni az ALBA Volánt. Én viszont elolvastam az
MSZP-s miniszterelnök csomagját, ahol azt írja, hogy közösségi közlekedéstől
elvesz. Tehát mivel ez a mondhatnám egy hét bizonytalansági tényező, mert jövő hét
kedden lesz a Magyar Köztársaság MSZP – SZDSZ-es miniszterelnöke, és
nyilvánvaló, hogy benyújtja azt a csomagot, mert ideje volna, amiről beszél, tehát én
ezért mondom, hogy a Fidesz tartózkodni fog, mert nem tudjuk mi lesz holnap. És ha
nem tudjuk mi lesz holnap, akkor azért a városnak is oda kell figyelni minden egyes
forintjára, hiszen ez a csomag azt is tartalmazza, hogy még az önkormányzatoktól is
el szeretne venni ez a jó ember, úgy mint a libásoktól a pénzt, és ezt mi nem nagyon
szeretnénk. Tehát ne lepődjön meg, tehát nem az ALBA Volánnal szembeni
bizalmatlanság, mindössze egy helyzetből adódóan, adott esetben nem leszünk
elkésve, ha a következő közgyűlésben, májusban újra tárgyaljuk ezt.
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Egyszer már beleestünk egy hibába,
én javaslom a tisztelt közgyűlésnek, ne essünk bele még egyszer, mert egy újabb
évre kizárjuk önmagunkat a tovább pályázás lehetőségétől. Egyrészt ha valóban a
Bajnai csomagban nem lesz erre vonatkozóan pénz, akkor ráérünk akkor eldönteni,
hogy hatályon kívül helyezzük a határozatunkat, de a költségvetési rendeletet,
amelyet a közgyűlés többségében elfogadott, tartalmaz 50 millió Ft-ot erre a témára.
Azt gondolom semmi okunk nincs ma ebben a pillanatban, hogy ezt ma ne fogadjuk
el. Természetesen nem a tisztelt Alba Volán képviselőjének a javaslata alapján, mert
az plussz 10 millió Ft, bár meg tudnánk adni, jó lenne, de azt gondolom a
költségvetésben elfogadott összeg szerint.
Tóth Kálmán képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Nagyon egyetértek Somogyi úr
felvetésével, és nagyon szépen kérem a másik oldalt, hogy ezt a pályázati
lehetőséget tényleg ne zárjuk ki. Ha Dorkota úrnak igaza lesz, bízunk benne, hogy
nem, akkor továbbra is lehet azt a részét folytatni, vagy vissza lehet vonni, én is
egyetértenék vele. Azt szeretném kérni, ezt az 50 milliót legalább szavazzuk meg.
Szűcs Aranka képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Bizonyára emlékeznek a két évvel
ezelőtti döntésre, amikor is az Alba Volán elesett az 50 millió Ft-os pályázati
önrésszel történő támogatás elnyerésétől. Ezek a dolgok sajnos gazdaságilag
következmény nélkül nem járnak, hiszen az az évi működésüknek a negatív
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eredményét vitték tovább a következő évekre. Én úgy gondolom, és akkor felvetődött
az is, ha a működés képtelenné válik az Alba Volán, sajnos nem tudja tevékenységét
folytatni és ennek pályáztatási és egyéb következményei lesznek, ami lényegesen
többe fog kerülni az önkormányzatnak. Egyetértek Somogyi úrral abban, hogy amikor
kijön majd a kormánynak az intézkedése ebben a témában, akkor ráérünk alakítani
úgy a költségvetésünket és az egyéb számszaki dolgainkat, ahogy kell, de
mindenképpen kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák az Alba Volánnak az
ez irányú kérelmét.
Rohonczi Sándor képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Én az Erdősi úrtól kérdezném, mert
nehogy két szék között a pad alá essünk, hogy mi a pályázat beadásának jelenleg a
határideje, ha egy hónappal később születik egy ilyen döntés, hogy támogatjuk, mert
ezt senki nem mondta, hogy nem akarjuk támogatni, tehát ha egy hónapot késnénk
ezzel a döntéssel, annak milyen következményei láthatók előre. Mert én azt is értem,
amit Dorkota úr mondott, tehát azt mondom, ha nem tudjuk egészen pontosan, hogy
milyen körülmények lesznek, akkor nem biztos, hogy olyan visszavonhatatlan
nyilatkozatot kell tenni, ami esetleg később nekünk hátrányos lesz. Még ha jó
szándékkal is tettük. Másik oldalon meg itt a teremben nem hangzott el, hogy bárki
lenne, aki nem akarná ezt a támogatást most megadni a mostani feltételek mellett,
ezért érdekes lenne, hogy mi lehet ennek a következménye, érdemben hozhatunk-e
most olyan döntést, hogy erről nem döntünk, annak a veszélyeztetése nélkül, hogy
ehhez az állami támogatáshoz, ha megmarad ez a rendszer, hozzájusson az Alba
Volán és ezen keresztül Dunaújváros tömegközlekedése.
Erdős Sándor az Alba Volná Zrt. üzemigazgatója:.
Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Jelenleg a mai napon nem
ismeretes a határidő. Annyit tudunk, hogy a költségvetésről szóló törvénynek a
megfelelő melléklete felhatalmazta az önkormányzati és a közlekedési tárcáknak a
vezetőit, hogy közös együttes határozat, rendelet megalkotására, március 31-ei
határidővel, ami szabályozta volna a pályázat feltételeit, többek között a határidőket.
Tehát én úgy gondolom, hogy mai ismeretünk szerint jelen esetben nem vagyunk
semmiről sem lekésve, tehát hogyha ne adj Isten egy következő közgyűlés döntene
erről a témáról, én gondolom, hogy józan számolás ítélőképesség szerint is egy
később megjelenő, mert idáig nem jelent még meg, határidőbe bele lehetne férni.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Pont erről beszéltem. Mi ahhoz adtuk
ezt az 50 milliót, hogy pályázat útján lehet valamit elnyerni, de nem írták ki a
pályázatot. Nincs kormány, megszűnt. Mandzsetta gomb, toll, vége. Ez nem az első,
az egészségügyben sem írtak ki pályázatot, amit még szocialista polgármester úr is
támogatott volna a város érdekében, de ki sem írták, tehát be se lehet nyújtani. Na
most nyilvánvaló, ha a jövő héten feláll a kormány, még miniszterek sincsenek nagy
tisztelettel, nem hogy majd kiadják ketten azt a pályázatot, még miniszterek
sincsenek, államtitkárokat keresgélnek, ha szerencsénk van, azt hamar találnak,
nagy audi, titkárnő, telefon, tehát államtitkár hamar lesz. Akkor talán majd eljutnak
odáig, hogy kiírnak egy pályázatot, de hogy erre van egy hónapunk, az fix. Tehát én
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ezért mondtam csak, képzeljék el az 50 milliót a város pénzén erre a célra kötjük le,
miközben kapunk majd egy csomagot, ami azt mondja, hogy elvesz az iskoláktól
mondjuk 100 milliót. Tehát értsék már, hogy ez a kételyem, hogy megvan az 50 millió
a költségvetésben, megvan, megszavaztuk egyhangúlag, ott van, ezt nem vesszük el
az Alba Volántól, csak én azt mondom, hogy most tartózkodjunk, és amikor
okosabbak leszünk, egy hónapon belül újra itt van napirenden és akkor mellé tudjuk
rendelni azt az 50 millió Ft-ot.
Kiss András képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Egy kérdésem lenne. Amikor két éve
megindult a járat szűkítések sora, egészen komoly problémák keletkeztek. Én
óvárosban élek, az ottani lakosok természetesen tudom, máshol is van gond,
szüntelenül kérik, követelik, hogy álljon már helyre egy olyan közlekedési rend, ami
őket megnyugtatóan szolgálja, buszmegálló elhelyezéstől, járatszámtól kezdve
menetirány fordításon át, tudom, hogy ki lett adva a feladat önök által, hogy a
tanulmányt elkészítik, tisztelettel mikor lesz ebből valami. Nagyon komoly napi
problémát okoz a város területén, de kifejezetten a saját választókörzetemben. Napi
gond.
Erdős Sándor az Alba Volná Zrt. üzemigazgatója:.
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! 2007-ben valóban eléggé nagy
horderejű intézkedéseket hoztunk óvárossal kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy
kellő vizsgálatok előzték meg az akkori intézkedésünket, és utóvizsgálatok is
történtek, ennek hatására bár nem a 24-es vonal, hanem a 25-ös vonalon október
hónapi döntéssel év végétől volt egy változtatás, sűrítettünk a 24-es vonalon. A mai
napig nincsen tudomásunk arról, hogy bármilyen nagyságrendű problémák lennének.
Persze természetesen az, hogyha a lakosságtól elvesznek egy utazási lehetőséget,
amelynek ugye nagyon alacsony volt az igénye és a kihasználtsága, ez mindenkiben
nyomot hagy, ez mindenkiben fog hagyni egy olyan faja érzetet, hogy lényegesen
csökkent a kiszolgálási színvonal. Ezzel kapcsolatban azokat az intézkedéseket,
gondolom két évvel ezelőtt meghoztuk, azóta nem érkezett hozzánk olyan jellegű
gond, probléma, hogy az utazások lehetőségében az az első intézkedés utáni
nagyságrendű problémák jelentkeztek volna. Lényegében kisebbekről sem tudunk.
Szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy a héten szállította le Székesfehérváron a központban – a győri egyetem az anyagot, én a holnapi napon
fogok bemenni érte, és áttanulmányozzuk, megnézzük, hogy milyen javaslatokkal,
hálózati javaslatokkal készült el ez az anyag, áttanulmányozzuk és ebből néhány
héten belül szeretnénk közgyűlési előterjesztési anyagot. Az érvényes jogszabályok
értelmében menetrendi változtatás közgyűlési határozatra lehetséges csak. Ebből
szeretnénk mi javaslatot készíteni, magam sem tudom, mit tartalmaz ez az anyag,
holnap fogom megismerni, ebből készítünk javaslatot. Ha van rá lehetőségünk,
esetleg a döntés megkönnyítése érdekében több változatban és ha lehetőség van rá,
ahogyan a közgyűlés civi8l képviselői korábban kérték, akkor mi természetesen
szeretnénk partnerek lenni abban, hogy ez egy széles körű vitára bocsátott javaslat
legyen. Én úgy gondolom, hogy a hálózat kialakításával kapcsolatban nagyon közeli
jövő esetleg mondhat néhány választ az itt elhangzott kérdésre is.
Selyem József képviselő:
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Nagyon sok érv hangzott el, kicsit
bizonytalan szituáció, talán található megoldás arra, hogy elfogadható legyen
valamelyik verzió. Én úgy gondolom, ha mindkét verzió második pontjában egy rövid
kiegészítést betennénk, miszerint ezt az 50 millió Ft-ot saját forrásból származó
vissza nem térítendő támogatásként nyújtjuk pályázati önrészként abban az esetben,
ha a pályázat kiírásra kerül és sikeres lesz a pályázat, akkor ezzel talán
megoldottunk mindent.
Cserna Gábor alpolgármester:
A napirendet lezárom. Először Selyem József képviselő úr kiegészítő javaslatát
teszem fel szavazásra, aki támogatja, kérem jelezze. Ő mindét változathoz javasolta
a 2. pontban ezt a kiegészítést.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Selyem József javaslatát, mely szerint mindkét
változat 2. pontja egészüljön ki azzal, hogy „abban az esetben, ha a pályázat kiírásra
kerül és sikeres lesz” - mellette szavazott 21 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr.
Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés
Rózsa, Pintér Attila) – elfogadta.
Cserna Gábor alpolgármester:
Először a „B” változatot teszem fel szavazásra a 2. pont kiegészítésével. Aki elfogadja,
kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát - mellette
szavazott 6 fő (Kismoni László, Nagy Szilárd, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán), tartózkodott 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), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) –
nem fogadta el.
Cserna Gábor alpolgármester:
Az „A” változatot teszem fel szavazásra a 2. pont kiegészítésével. Aki elfogadja,
kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát - mellette
szavazott 21 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd,
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Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – elfogadta és a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 136/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza hogy a helyi közösségi
közlekedés normatív támogatására igénybejelentési kérelmet (pályázatot) nyújt
be, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi
miniszter,
valamint
az
önkormányzati
miniszter
a
pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2009. március 31-éig kiadott együttes
rendeletében foglaltak szerint elkészített pályázati anyag
benyújtásával
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 50.000 E Ft saját
forrásból származó vissza nem térítendő támogatást nyújt - pályázati önrészként
abban az esetben, ha a pályázat kiírásra kerül és sikeres lesz - a helyi közlekedés
működtetésére, egyben vállalja, hogy a helyi közlekedést 2009. január 1-jétől
2009. december 31-éig folyamatosan fenntartja.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és -fejlesztési iroda vezetője
Határidő: a pályázat benyújtására: a 2009. március 31-éig kiadott
együttes rendeletben meghatározott határidő.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) pontban meghatározott
összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2009. (II. 26.) KR. számú
rendelete 5. számú mellékletében szereplő céltartalék
„Alba Volán Zrt.
támogatása” során biztosítja.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.)
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés soron következő
módosítása során vegye figyelembe, akként, hogy a 36. Céltartalékok alcím
előirányzatából a 34. Átadott pénzeszközök alcím alá csoportosítja át, valamint
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás
teljesítésére.
Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a városüzemeltetési és - fejlesztési iroda vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
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a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának
időpontja
17. Javaslat a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány működési költségeinek
megelőlegezésére
Előadó:
a polgármester
Cserna Gábor alpolgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Kósa Mihály KIÉT ügyvivő urat. Kérem,
biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Kósa Mihály részére - mellette szavazott 19 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gombos István, Dr. Kántor Károly,
Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner
László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 2 fő (Gál Roland,
Rácz Mária), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) –
tanácskozási jogot biztosított.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem a napirendet véleményező pénzügyi, valamint gazdasági és
vagyongazdálkodási bizottság elnökét, kívánnak-e további 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.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György,
Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán
András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 137/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító 2 M Ft, pénzügyi
támogatást biztosít a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány részére, a 2009.
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évi működési költségeinek megelőlegezésére. A támogatás forrása az általános
tartalék.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
pénzeszköz átutalására, valamint az átutalással összefüggő valamennyi
intézkedés megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. április 15.
18. Javaslat az 58/2009. (II.19.) KH számú határozat 8.) pontja végrehajtására (a
költségvetési rendeletben nem szereplő – fedezet nélküli – közgyűlési
határozatok rendezésére)
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Ülésünk előtt kiosztásra került egy módosított határozati javaslat. Kérem, hogy a
döntéshozatalnál a most kiosztott határozati javaslatot szíveskedjenek figyelembe
venni.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e további szóbeli kiegészítést tenni, illetve
felkérem a bizottságok elnökeit, hogy tegyenek javaslatot a módosított határozati
javaslat 1.) pontjának második bekezdésében szereplő ügyvédi munkadíj
költségvetési forrására.
Tóth László képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagja:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Tennék javaslatot a pályázati
önrészre. Ez a 3 millió Ft + Áfa. Javasolnám a 2. pontnak is az elfogadását, ami ki
lett osztva, ez a módosított határozati javaslatot.
Cserna Gábor alpolgármester:
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Nekem egy kérdésem lenne
mindenekelőtt, mert van az előterjesztésben egy határozati javaslat, meg ki lett
osztva egy határozati javaslat, melyiket kell alapként kezelni és melyikhez lehet
esetleg módosító javaslatot tenni, vagy melyik az „A”, melyik a „B”. Másrészt a
forrásra, mivel a bizottsági üléseken kell ezeket elvégezni, azt gondolom, hogy ott
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kell a irodavezetőknek nagyobb elánnal lenni, hogy ne jöjjön be ide egy kipontozott
résszel. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ne a pályázati önrészről fogyasszuk el a
pénzt, hanem fogyasszuk el onnan, ahol a jogász költségekre vonatkozólag
megvannak a pénzek. Ez pedig az igazgatási költséghelyen a polgármester úr
kezében vannak azok a pénzek, amelyekkel a jogi vonatkozású feladatokat a
hivatalon belül jóváhagyják. Én ezt gondolom, ha nem így van, persze akkor lehet
másként is szavazni.
Cserna Gábor alpolgármester:
Képviselő úrnak válaszként annyit mondanék, hogy az én forgatókönyvemben az
szerepel, hogy a szavazásnál kifejezetten a módosított határozati javaslatot kell
figyelembe venni, így „A” és „B” alternatíváról ebben az esetben nem beszélhetünk.
Tóth László képviselő úr kiegészítését, mely szerint az ügyvéd úr részére az ügyvédi
munkadíj kifizetésére az összeget a költségvetés pályázati önrész sorából biztosítja
a közgyűlés. Aki ezt támogatja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth László képviselő javaslatát, mely szerint a
számlát a költségvetés pályázati önrész sora terhére ki kell fizetni - mellette
szavazott 19 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott 2 fő (Pochner
László, Somogyi György), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér
Attila,) – elfogadta.
Cserna Gábor alpolgármester:
Az egész határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen
gomb megnyomásával jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 19 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr.
Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), tartózkodott 2 fő (Pochner László, Somogyi György), távol volt 3
fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 138/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlése kimondja, hogy
- az 520/2008.(IX. 25.) KH. számú határozat és DVG. Zrt-vel kötött szerződés
alapján, a 4.510.000 Ft összegű számlát a költségvetés pályázati önrész sora
terhére ki kell fizetni
- 25/2009. (I. 22.) KH. számú határozat alapján a Dunaújvárosi Főiskolával
folyamatban lévő perben az önkormányzat képviseletét ellátó Dr. Margitics István
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ügyvéd úr részére az ügyvédi munkadíj kifizetésére 3 millió Ft. + ÁFA összeget kell
biztosítani a költségvetés pályázati önrész sora terhére.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés soron következő módosítása során
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az OLLÉ öltözőprogram
megvalósítására vonatkozó 64/2009. (II. 19.) KH. számú határozata 9. pontja
végrehajtására 40.000 ezer Ft fedezetet biztosít a költségvetés pályázati önrész
sora terhére.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés soron következő módosítása során
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésében
szereplő 1.149 M Ft-os hitelfelvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
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Előadó: a polgármester
Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat két önálló, „A” és „B” jelű változatot
tartalmaz, a „B” változat 2.) pontjában a likvid hitel keretösszegére vonatkozó további
„A” és „B” jelű döntési alternatíva készült, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirendet véleményező pénzügyi, valamint gazdasági és
vagyongazdálkodási bizottság elnökét, kívánnak-e további szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Nem kétséges, hogy melyik változatot
kellene megszavazni, hiszen azért már a költségvetés készítésénél is
elgondolkodhattunk volna, hogy nem biztos, hogy jó ötlet a válság kellős közepén 10
éves hosszú lejáratú hitelfelvételekbe gondolkodni, mert sajnos nem tudjuk, hogy 10
év múlva mi lesz, várhatóan jobb helyzet mint most, de azt tudjuk, hogy most rossz
helyzet van, és a kondíciókat a rossz helyzethez képest állapítják meg a hitelt nyújtó
intézetek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az 1.149 millió Ft-os 10 évre tervezett
hitelt ezt „B” javaslatnak megfelelően likvid hitelként kezeljük és így szerepeltessük.
Ha lehetne javaslatom, itt van egy „A”, „B” változat. Tehát a „B” változat 2. pontjában
van egy „a” változat 3 milliárd Ft, és „b” változat 3.350 millió Ft. Én természetesen a
3 milliárdot javasolnám.
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Én csak a tisztelt közgyűlésnek
szeretnék egy gondolatot megosztani, nevezetesen a CIB Bank Zrt. azt kérte, hogy
az új szerződésében, én szeretném módosítani a korábbi kamat kondícióit,
emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy korábban 0 %-os kamatot 1,5 %-ra
kívánja emelni, és azt is tudjuk, hogy a felek csak akkor módosítják a szerződés
felhívás dokumentáció feltétele, illetőleg az ajánlat tartama alapján meghatározott
részét, ha a szerződés kötést követően szerződés kötéskor előre nem látható
következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos
érdekeit sérti. Ez szerintem csak az önkormányzat beleegyezésével volt lehetséges,
hogy ilyen kamat kondíciók mellett módosítjuk a szerződést. Itt van nálam az eredeti
folyószámla hitel szerződés, hát nem szerencsés magunkat hagyni ilyen zsarolási
pozícióban, és ilyen terheket magunkra nézve felvállalni. De a bölcs közgyűlés biztos
meghozza a szükséges döntést.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Hát az elmúlt évek gazdaság politikája
abba a helyzetbe sodorta az országot, mint az önkormányzatunkat is, hogy nem a
rosszabbul működő vállalkozások, hanem maga a kamat emelkedése az, amely
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ellehetetleníti városunkat. Csak hogy egy egyszerű példával éljek, a magyar
államadósság után fizetendő kamat két évvel ezelőtt 805 milliárd forint volt/év, ez
most 1,2 tehát 1.209 milliárd. Összességében 400 milliárd forinttal nőtt ugyanannak a
tőkének a kamat terhe, mert mifelénk felemelték a jegybanki alapkamatot 9-10 %-ra,
hát volt 10,5 %, miközben Európában 1 %, sőt az angoloknál az a csoda is
megtörtént, hogy 0,5 %, maximum 1 % körül, a jegybankok így adnak pénzt. Na most
mi ugyanebbe a cipőbe estünk bele. És akkor még nem beszélünk a Dunaferről, aki
egyszer már ugye a 200 milliót nem utalta át a városnak határidőben, és a
Dunaferrtől mennyi adót kaphatunk idén, az meg egy bizonytalan, hiszen nem adnak
el annyi árut és nem olyan áron adnak el. Ezt csak azért mondom, hogy még valaki
azt hinné, hogy mi nagyon eladósítjuk a várost, nem, sajnos kénytelenek vagyunk
hitelkeretet biztosítani, mert a város működőképességét kihúzza idén, adott esetben
tudjuk finanszírozni az iskolákat, óvodákat, bölcsődéket és a közalkalmazottakat,
köztisztviselőket. Na most lezárom, mert nem nagy politizálni akarok, csak azt
képzelje el valaki, hogy amit most elvesznek az emberektől, az nagyságrendileg ez a
400 milliárd, ami a kamat növekmény. És hogy mindenki értse, hogy mekkora pénz
ez, az összes jövedelemadó nincs annyi. Tehát minden magyar állampolgár által
fizetett jövedelemadó nem fedezi ezt az 1.209 milliárd Ft-ot. Na most itt a kamatról
beszéltünk, a régi megkötött kamatra vonatkozik az a szerződés, az újonnan igénybe
vettre terveznénk ezt a kamatemelést, aminek ez az egyszerű oka, hogy időközben a
jegybanki alapkamat jelentősen megnövekedett Magyarországon.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Hát azért azt se hagyjuk figyelmen
kívül, hogy azért az államadósság az utóbbi kettő évben, mióta a Fideszes
önkormányzatok vannak többségben, csak emiatt a Fideszes önkormányzatok által
felvett hitelek, illetve kötvények miatt 570 milliárddal emelkedett ez a tőke, tehát ezt
jó, ha tudjuk. Egyébként 2008-ban, csak Dorkota úrnak mondom, a személyi
jövedelemadóból befolyt összeg az államkasszába 1.970 milliárd Ft volt, az összes
gazdálkodó szervezet által befizetett adó pedig 1.170 milliárd. Tehát ha úgy fordítja,
hogy a vállalkozások által befizetettekhez hasonlítja, úgy az nem volt elég, de az
állampolgárok által befizetett SZJA az elég volt, az összes egyébként 2.100 milliárd,
ebben már az illetékek és adójellegű dolgok is benne vannak, amit a lakosság fizetett
2008-ban. Még egyszer mondom nem az idei, a 2008-as év.
Cserna Gábor alpolgármester:
Tisztelt Képviselő Úr! Én azért szeretném tájékoztatni, hogy amennyiben nyomon
követi a magyar politika eseményeit, akkor nyilvánvalóan ön is meg tudja állapítani,
hogy az országban tényleg többségben lévő Fideszes önkormányzatok jelentős
része nem jó szándékából kénytelen és kényszerül különböző pénzügyi hitelek
felvételére. Pont erről beszélt alpolgármester úr az imént, hogy a kormányzati politika
az önkormányzati állami szintű politika kényszeríti a fenntartókat ilyen helyzetbe
ahhoz, hogy például az intézményhálózatot működtethesse és a közalkalmazottjait,
köztisztviselőit becsülettel meg tudja fizetni.
Szűcs Aranka képviselő:
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A helyi viszonyokra bontva, amit
Dorkota úr mondott, éppen makrogazdaságról, meg közeljövőben várható
intézkedésekről, én annyit szeretnék mondani, hogy bizonyára mindenki olvasta
azokat a táblázatokat, amelyeket ezzel az anyaggal kapcsolatban elkészítettek,
összehasonlítva elemzések kapcsán, a kötvény kibocsátásból és a másik kisebb
hitelből adódóan már közel és ha ez a másfél milliárdos hitel felvételre kerülne, akkor
közel másfél milliárd forint lenne az a visszatörlesztendő kamat teher, amit 10 év
alatt vissza kellene az önkormányzatnak fizetni, hogyha ezt a másfél milliárd forintot
nem újabb hitel, hanem a folyószámla keret növeléséből vennénk fel, akkor ez kb.
olyan 360-38 millió Ft-tal kevesebb. Miért mondom ezt el. Két év múlva, tehát 2010től közel 1 milliárd forintos lesz az önkormányzat adósság terhe. Tehát ez egy
nagyon komoly szám. Akkor, amikor a költségvetés tervezésénél és ezért szeretném
a gondolatot ébreszteni a képviselőtársaimban, akkor, amikor a működés kiadások
már most, meg az előző évben, meg azt megelőzően is meghaladták a bevételeket,
akkor vajon hogyan fogja az önkormányzat ezt az adósság terhet kiegyenlíteni és
folyamatosan fizetni. Tehát ezzel azt a gondolatot szeretném ébreszteni, hogy
mindenképpen a bevételeket kellene növelni és ilyen irányba kellene nekünk
döntéseket hozni, illetve egy stratégiát kialakítani. Mert nemcsak az elkövetkezendő
évre, meg azt következendő négy évben kell gondolkodni, hanem abban, hogy
ennek a városnak működnie kell négy év múlva is, meg nyolc év múlva is, meg 30 év
múlva is.
Dr. Dorkota Lajos alpolgármester:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! A bevételeket növelni akkor lehetne,
amennyiben munkahelyeket teremtünk, a munkahelyek nyilvánvalóan fogyasztást
generálnak és akkor mind az ÁFA, az általános forgalmi adó, mind a személyi
jövedelemadó nő, és a szociális kiadások értelemszerűen csökkennek, mert
kevesebb a munkanélküli, kevesebb a segélyes. Ezt kellene csinálni a kormánynak.
Pont fordítva csinálja a kormány, tehát Szűcs Aranka szájából ezt hallani, az egy
megnyugtató dolog, csak ez a strucc, meg a homok. Ugyanis szűnnek meg a
munkahelyek az országban és Dunaújvárosban is. Ha valaki figyelemmel kíséri a
Dunaferről szóló tájékoztatókat, ott 6 hónap alatt a kormány odáig nem jutott el, hogy
igent, vagy nemet mondjon. Ezért aztán úgy néz ki, hogy egyre kevesebb ember
fogja előállítani az egyre olcsóbb termékeket, és egyre kevesebb adóbevételre
teszünk szert. Tehát bevételt növelni, amikor adott esetben 1 milliárddal csökkenni
fog a vasmű iparűzési adója, az jól hangzik. Nagyon jól hangzik, de ez ma ennél a
rendszernél, ennél a kormánynál reménytelen. A másik, örömmel kaptam meg azt az
anyagot, amit kértem az oktatás területén, 2007-ben a kötelező állami feladatról
beszélek, az általános iskolák, középiskolák, és kiderült, hogy mintegy 2 milliárd
forintot költ a város az állam helyett, kiegészítve azt, hogy egyáltalán működjenek az
oktatási intézményeink. Ebben kimutatásra került, hogy mintegy fél milliárd forint
pedig az ún. vidékről bejárók veszik igénybe a dunaújvárosi intézményeinket, és ezt
is a mi önkormányzatunk finanszírozza. Tehát amikor ezt hallom, hogy vegyünk el,
húzzuk meg, szorítsuk meg, hát akkor nézzünk a számok mögé, és akkor ha arról
beszélünk, hogy 1 milliárd az adósságterhünk, akkor most mondtam 2 milliárdot az
intézményeknek hozzáteszünk az állam helyett. Mi a teendő? Emlékszik rá valaki,
hogy 98 és 2002 között? Az állam egyre nagyobb összeggel finanszírozta a fejkvótát
pont azért, hogy az önkormányzatokat tehermentesítse. Ilyen egyszerű. Tehát itt mi
beszélgethetünk, ezt az egy évet túl kell élni, amíg az MSZP – SZDSZ van, aztán
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reméljük, hogy elindul egy folyamat. Én egyébként nem titkoltam, elmondtam már
sokszor, szándékomban áll egyre többször elmondani, hogy úgy ahogy a bank
szektort ez a kormány megfinanszírozta, támogatta, a következő kormánynak azt
kellene tenni, hogy az önkormányzati szektort kvázi kisegítse ebből a helyzetből,
nem mi vagyunk ebben, mindenki ebben van, még nem is vagyunk olyan rosszak,
mint az összes többi, ha úgy megnézzük. Tehát gyakorlatilag szerintem a következő
kormánynak az önkormányzatoknak kell pénzt biztosítani, ha mást nem, csökkennek
a kamatok, csökken ez a kötelezettségünk, kevesebbe kerül, és egy nagyobb
összeget, ahogy a bankmentésre szoktak adni, az önkormányzat megmentésére is
ad a kormány, akkor könnyebb helyzetbe kerülünk. Nagyságrendileg egyébként kb.
hasonló az önkormányzatok eladósodása, mint amit a 600 milliárd forintot a
bankoknak adott a kormány. Rakjuk már, melyik jobb. Ott, ahol mintegy 10 millió
embert támogatunk meg, az önkormányzatokon keresztül, vagy ha egy-két bankárt
támogatunk meg.
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Egyetértek Dorkota úrral, ráadásul ha
az önkormányzatokat támogatja meg az állam, azzal a bankokat is, hiszen az
önkormányzatok a bankoktól vették fel a hitelt, tehát vissza fogja tudni fizetni. De ez
hosszú dolog, ez ennél tovább vezetne. Amit a Cserna alpolgármester úr mondott,
annak egy része igaz, de sajnos Dunaújvárosra nem, mert Dunaújvárosnak az első
dolga volt, hogy a fenekére verjen a 8,5 milliárdos kötvény pénznek. Nagyon sok
önkormányzat felvette másfél, két éve és még mindig nem költötte el. Nekünk az volt
a legfontosabb, hogy 3,4 milliárdért vegyünk kvázi kisebbségi tulajdont két
gázmotoros erőműben. Tudjuk, hogy a többi meg el lesz költve, egy olyan
élményfürdőre, ami teljesen biztos, hogy 100-150 millió Ft mínuszt fog csak a
működéséből hozni évente az önkormányzatnak.
Cserna Gábor alpolgármester:
Gondoltam, hogy eljutunk a végén ehhez a gázmotorhoz. Tisztelt képviselőtársaim,
akinek hozzászólási igénye van, legyen kedves bejelentkezni, mert egyébként utána
szeretném a napirendi pontot lezárni.
Szűcs Aranka képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Alpolgármester Úr! Dorkota úr kitekintésére csak nagyon
röviden válaszolnék, egyetértek abban, hogy munkahelyeket kellene teremteni,
egyetértek abban, hogy a gazdaságot fel kellene pörgetni, egyetértek abban, hogy az
adórendszert át kellene alakítani, és a nagy ellátó rendszereket is. Ennek a
mértékéről beszélgethetünk, egyébként a büfében egy pohár kávé mellett, de ez
most más napra tartozik. Amiért én hozzászóltam az az, hogy a két verzió közül
válasszuk a kisebb rosszat. Köszönöm.
Cserna Gábor alpolgármester:
Nagyon örülök neki, hogy képviselő asszony hamarosan felvételét kéri a Fidesz Dunaújvárosi Szervezetébe.
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A napirendi pontot lezárom. Először a határozati javaslat „A” változatát teszem fel
szavazásra. Ez egy pontból áll. Aki elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát - mellette nem
szavazott senki, ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), tartózkodott 19 fő (Cserna
Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly,
Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz
Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 3 fő
(Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila) – nem fogadta el.
Cserna Gábor alpolgármester:
A „B” változatban először a 2. pontban található likvid hitel keretösszegénél egy kis
„a” és kis „b” változatról szavazunk. Aki a 2. pont „a” változatát elfogadja, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.l
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változat 2. pont „a” változatát - mellette
szavazott 6 fő (Kismoni László, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Somogyi György), tartózkodott 13
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Szepesi Attila, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 3 fő (Dr.
Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila) – nem fogadta el.
Cserna Gábor alpolgármester:
A „B” változat 2. pontjának „b” változatát teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem
az igen gomb megnyomásával jelezze.
Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatának 2. pont „b”
változatát - mellette szavazott 17 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos,
Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi
Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), ellene szavazott 1 fő (Somogyi György),
tartózkodott 2 fő (Pochner László, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd),
távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – elfogadta.
Cserna Gábor alpolgármester:
Most a már így módosított „B” változatot teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem
az igen gomb megnyomásával jelezze.
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Cserna Gábor alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 19 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr.
Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), ellene szavazott 1 fő (Somogyi György), nem szavazott 1 fő
(Nagy Szilárd), távol volt 3 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Pintér Attila,) – a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 139/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az 1.1.49 e Ft-os hitelfelvétellel kapcsolatos előterjesztést, az abban foglalt gazdálkodási információkra tekintettel úgy határoz, hogy az 58/2009. (II.19.) KH. számú határozatának
10./ pontját hatályon kívül helyezi .
2./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2009. évi
költségvetésében szereplő 1,149 Md Ft likvid hitel nyitóállományaként szereplő
forrás hiányt a likvid-hitel keret megemelése útján biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy számlavezető CIB Bank Zrt-vel a szerződésmódosítás
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, melynek eredményeként a likvidhitel keretösszege: 3.350 M Ft-ra nő.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: A szerződés módosítására: 2009. május 15.
3./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
1-2./ pontjában foglaltakat a soron következő költségvetési rendelet módosítás
alkalmával a rendelet-tervezetben szerepeltesse.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
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Határidő:

a soron következő költségvetési rendelet-módosítás előterjesztésének
időpontja

Szünet.
Szünet után:
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város módosított költségvetési
koncepciójához kapcsolódó, 58/2009. (II.19.) KH számú határozat 8.)
pontjában
foglalt
feladat
végrehajtásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára
Előadó: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy az előterjesztés I., II. III. és IV. jelű javaslatot tartalmaz.
Ezen belül a IV. jelű javaslat 1.) pontja szintén alternatív javaslatot tartalmaz.
Mindegyik javaslatról, illetve a IV. jelű javaslat alternatíváiról külön-külön szavaznunk
kell.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először az I. 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 az I. határozati javaslatot - 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán,
Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 1 fő (Pintér Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
önkormányzatának 231/2006.(VI.29.) KH. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködés
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője
a pénzügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. május 9.
Dr. Kálmán András polgármester:
A II. 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 az II. határozati javaslatot - 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán,
Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 1 fő (Pintér Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 141/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
önkormányzatának 309/2007.(VI.21.) KH. sz. határozatot felülvizsgálja és
javaslatot tesz a költségvetés módosítására.
2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban foglalt döntés eredményét a soron következő költségvetési rendelet
módosítása alkalmával közgyűlésre terjessze be.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködés
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a felülvizsgálatra 2009. május 9.
Dr. Kálmán András polgármester:
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A III. 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 az III. határozati javaslatot - 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán,
Tóth László), nem szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 1 fő (Pintér Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 142/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
önkormányzatának 259/2007.(VI.07.) KH. sz. határozatát felülvizsgálja és
javaslatot tesz annak valamint a költségvetés módosítására.

2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban foglalt döntés eredményét a soron következő költségvetési rendelet
módosítása alkalmával közgyűlésre terjessze be.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködés
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke
-a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a felülvizsgálatra 2009. május 9.
Dr. Kálmán András polgármester:
A IV. 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 az IV. határozati javaslat 1. pontjának „A” változatát mellette szavazott 9 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Pochner
László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán), tartózkodott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál
Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
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Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth László) nem szavazott 1 fő
(Nagy Szilárd), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A IV. határozati javaslat 1. pontjának „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 az IV. határozati javaslat 1. pontjának „B” változatát mellette nem szavazott senki, ellene szavazott 2 fő (Kismoni László, Somogyi György),
tartózkodott 20 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kiss András, Lőrinczi
Konrád, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem
szavazott 1 fő (Nagy Szilárd), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el, így a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 143/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város módosított költségvetési koncepciójához kapcsolódó, 58/2009. (II.19.) KH számú határozat 8.) pontjában foglalt feladat végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztés IV. határozati javaslatát nem fogadta el.
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II.26.) KR számú rendelete módosításának koncepciójára, az
egyes céltartalékok saját hatáskörben történő felhasználására vonatkozó
döntés meghozatalára
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendet véleményező pénzügyi, valamint gazdasági és
vagyongazdálkodási bizottságok elnökeit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Lőrinczi Konrád képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Ez a napirend arról szól, hogy néhány
céltartalékban lévő tételt helyezzünk polgármesteri hatáskörbe, saját hatáskörön
belül dönthessen a polgármester úr. Nagyon sok olyan tétel van ebben, amely
oktatási, illetve szociális jellegű tétel. Azok abszolút rendben is vannak. Van néhány
olyan tétel, többek között az érdekeltségi jutalék, illetve az intézmény
racionalizálással kapcsolatos kiadások, amely összesen 52 millió Ft-ot tesznek ki.
Ezeket úgy gondolom, hogy továbbra is a közgyűlés hatáskörében kellene tartani.
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Erről majd nyilván a közgyűlés dönteni fog. Javasolni szeretném, hogy ez kerüljön ki
ebből a javaslatból és maradjon közgyűlési hatáskörben.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs más jelentkező, a naprendet lezárom. Először a módosító indítványt
teszem fel szavazásra. Lőrinczi képviselő úr azt javasolta, hogy az érdekeltségi
jutalék, illetve az intézmény racionalizálással kapcsolatos kiadások kerüljenek ki a
határozati javaslatból. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Lőrinczi Konrád javaslatát, mely szerint az
érdekeltségi jutalék, illetve az intézmény racionalizálással kapcsolatos kiadások
kerüljenek ki a határozati javaslatból - mellette szavazott 23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
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 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott 1 fő
(Somogyi György), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 144/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II. 26.) KR sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
A költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdése az alábbiakra módosul:
„A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet 36. alcímén felsorolt
részletezésben hagyja jóvá.
A céltartalék alcímen belül elkülönített „Polgármesteri hatáskörben módosítható
előirányzatok”-at külön nevesítve,
129.296 e Ft összegben hagyja jóvá. A
polgármesteri hatáskörbe utalt, a feltételeknek megfelelően felhasznált előirányzatokat
meghaladó maradvány az általános tartalékba kerül átvezetésre.

D:\konvert\jkv0409.doc

74
A Polgármesteri határkörben módosítható előirányzatok közé nem sorolt, további
céltartalékok esetében felhasználásra csak a Közgyűlés külön döntése alapján
kerülhet sor.”
Az 5. sz. mellékletben szereplő, 36. alcím, 10. kiemelt előirányzatok között külön
alcím kerül beépítésre:
Polgármesteri határkörben történő döntés alapján felhasználható előirányzatok
Oktatási kiegészítő támogatás
34.355
Szociális továbbképzés, szakvizsga
2.275
Utazási támogatási igény
56
Jószolgálati Otthon kiegészítő támogatás (szerződés 8. pontja szerint )
8.458
Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezési támogatása
1.300
Ingyenes óvodai, iskolai étkeztetés hozzájárulása
32.000
Tanulók tankönyv vásárlásának támogatása
34.852
Oktatási intézmények kötelező taneszköz beszerzése
10.000
Közbeszerzési eljárás kiadásai
Polgármesteri hatáskörben módosítható előirányzatok Összesen

6.000
129.296

A külön alcímbe átemelt előirányzatok az eredeti besorolásból törlésre kerülnek.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy jelen döntést a 2009. évi költségvetési rendelet
soron következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
- a végrehajtás előkészítéséért:
a pénzügyi iroda vezetője
Határidő:
2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítás
előkészítésének időpontja
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II.26.) KR számú rendelete módosításának koncepciójára, a
fedezetlen, költséghely megjelölése nélküli kiadásokat tartalmazó
közgyűlési határozatok előirányzatának rendezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
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Felhívom a figyelmet, hogy az előterjesztés I. és II. jelű határozati javaslatot
tartalmaz. Mindkét határozati javaslatról szavaznunk kell.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először az I. 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 az I. határozati javaslatot - 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, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán,
Tóth László), ellene szavazott 1 fő (Pochner László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 145/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II. 26.) KR sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: az 5. sz.
mellékletben szereplő, 27. alcím Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
tevékenység, 3. kiemelt előirányzat: Dologi jellegű kiadások alcím sorát növeli
Élményfürdő terhelt próbaüzemének megvalósítása jogcímen 19.450 e Ft + áfa
előirányzattal, a 2. sz. melléklet Működési célú hitel (folyószámlahitel) egyidejű
növelésével.
A módosítás alapján a költségvetési rendelet 3. §. 2) bekezdésben meghatározott
folyószámlahitel összege is módosul.
Egyben utasítja a jegyzőt, hogy jelen döntést a 2009. évi költségvetési rendelet soron
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a polgármestert a
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítás
előkészítésének időpontja
Dr. Kálmán András polgármester:
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A II. 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 II. határozati javaslatot - mellette szavazott 21 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, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
ellene szavazott 1 fő (Pochner László), tartózkodott 1 fő (Somogyi György), távol volt 1
fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 146/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetéséről
szóló10/2009. (II. 26.) KR sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: az 5. sz.
mellékletben szereplő, 18. alcím Sport célok és feladatok, 3. kiemelt előirányzat:
Dologi jellegű kiadások alcím sorát növeli Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület
részére 5.000 e Ft támogatás előirányzatával, a 2. sz. melléklet Működési célú hitel
(folyószámlahitel) egyidejű növelésével.
A módosítás alapján a költségvetési rendelet 3. §. 2) bekezdésben meghatározott
folyószámlahitel összege is módosul.
Egyben utasítja a jegyzőt, hogy jelen döntést a 2009. évi költségvetési rendelet soron
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a polgármestert a
kötelezettségvállalás teljesítésére .
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:

2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítás
előkészítésének időpontja

23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II.26.) KR számú rendelete módosításának koncepciójára, a
polgármesteri hivatal dolgozói részére üdülési csekk biztosítása érdekében
Előadó:
a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Varga Géza SZB titkár urat. Kérem,
biztosítsunk számára tanácskozási jogot. Úgy látom, nincs itt.
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Kérdezem a napirendet véleményező pénzügyi, valamint gazdasági és
vagyongazdálkodási bizottságok elnökeit, kívánnak-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 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), tartózkodott 1 fő
(Somogyi György), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 147/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetéséről
szóló10/2009. (II. 26.) KR sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
az 5. sz. mellékletben szereplő, 22. alcím Önkormányzati igazgatási
tevékenység, 1. kiemelt előirányzat: személyi jellegű kiadások alcím sorát
megnöveli 16.594 e Ft-os előirányzattal,
a 22. alcím Önkormányzati igazgatási tevékenység, 3. kiemelt előirányzat:
dologi kiadások alcím sora terhére 1.621 e Ft átcsoportosítás valamint a 2.
számú melléklet: bevételi előirányzatok új bevételi sorába kerülő 14.973 e Ft
terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy jelen döntést a 2009. évi költségvetési rendelet soron
következő módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza, hogy a
kötelezettségvállalásról 2009. április hónapban intézkedjen.
Felelős:- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:

2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítás
előkészítésének időpontja

24.Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
megbízására és az IVS-el kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:
a területfejlesztési bizottság elnöke
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a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Gáspár László urat, a DV N Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját. Kérem, biztosítsunk számára
tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Gáspár László részére - mellette szavazott 23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka,
Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Pochner László képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Hát azt már megszoktam, hogy a
jelenlegi többség, a Fidesz – CVSZ az nem kíván semmilyen posztra pályáztatni úgy
látszik, ellentétben az ígéretükkel, amit a választóknak tettek. Hát ez rendben is van.
Az viszont már nagyon nem helyén való, hogy Dunaújvárosban dunaújvárosi lakost
ne találjanak egy részvénytársaság vezetésének élére. Egyrészt azért, mert a
személyi jövedelemadója itt marad, másrészt azért, mert nem biztos, hogy kell neki
egy 2500 cm3-s Volvót bérelni havi közel 400 E Ft-ért. Gondoljuk már, ráadásul ezt a
Volvót is egy székesfehérvári cégtől béreljük. Az meg nem ide fizeti az iparűzési
adóját, nem itt foglalkoztat embereket, miközben itt van 6, vagy 7 cég, akitől lehetne
bérelni autót. Tehát én úgy látom, hogy miközben itt a többségi oldalról, a Fidesz
oldalról sokszor elhangzik, hogy ilyen adók nem folynak be, meg olyan adók nem
folynak be, ami befolyhatna, azért sem hajolnak le. Azt gondolom, hogy ez nem
szerencsés és járható út, és ez pont ellene megy annak, amit állandóan a Fidesz
szájából hallunk, hogy a helyi kis és középvállalkozásokat segítsük. A hely,
dunaújvárosi lakosokat segítsük úgy, ugye például egy ügyvezetői állást nem igaz,
hogy egy ilyet ne lehetne Dunaújvárosban találni. Független attól, hogy nekem az
illető úr személyével, végzettségével semmi problémám nincsen, a jelenség az, ami
zavar.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni
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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, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), ellene szavazott 1 fő (Somogyi
György), tartózkodott 1 fő (Pochner László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő
határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 148/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója feladatait az előterjesztésben
foglaltak szerint határozza meg.
A vezérigazgató díjazását 2009. május 01-től kezdődően 500.000 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Biztosítja továbbá a vezérigazgató részére havi 2000 km. számításával az általa
bérelt személygépkocsi használatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a vezérigazgató munkaszerződését fentiek alapján
készítesse el, és írja alá.
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. április 30.
2)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére 30.000 ezer Ft tőkét biztosít, az
előterjesztésben részletezett feladatok ellátásra. Ebből 20.000 ezer Ft-ot a
költségvetés 5. sz. melléklet 34 alcím 5. sz. kiemelt előirányzata a
Városfejlesztési Non-profit Zrt. előfinanszírozására sora terhére, 10 M Ft-ot a
költségvetés 5. sz. melléklete 36. alcím 10 sz. Céltartalékok pályázati
tevékenység felkészítés önrész céltartalék sor előirányzat terhére biztosít.
A tőkéből 10.000 ezer Ft első részletként, 2009 április 30-ig kerül átutalásra. A
fennmaradó összeget Vezérigazgató úr, a teljesítést követően a polgármester
igazolásával részletekben, a felhasználás ütemezése bemutatásával, hívhatja le.
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. április 30.
a felhasználástól függően folyamatos
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az IVS projekt megvalósításához
szükséges tervezési feladatok ellátására 18.000 ezer Ft + ÁFA összeget biztosít
a költségvetés 6. sz. melléklet 30. sora „Belváros rehabilitáció előzetes
akcióterületi tervének megvalósítása” sora terhére.
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője
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a városüzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője
Határidő: 2009. április 30.
4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. és 3.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés soron következő
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
25. Javaslat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásban a
részvételi szándék megújítására, a társulás 2008. évi pénzügyi jelentésének
tudomásul vételére
Előadó:
a közbiztonsági bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Szentes László urat, az MVB titkárát. Úgy
látom, hogy nincs itt.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.

D:\konvert\jkv0409.doc

81
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 149/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei települési
önkormányzatok részvételével működő, a rendkívüli károk elhárítását támogató
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásban a tagsági viszonyát
megerősíti, elfogadja a Társulás Szabályzatában foglaltakat.
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a Társulás részére
OTP RT. Fejér Megyei Igazgatóság Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
11736006 -15360001. számú számlájára a költségvetés 34. alcím 5. kiemelt
előirányzatában meghatározott összegből 495.310,- Ft összeget átutal legkésőbb
2009. július 15. napjáig.
3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt szándéknyilatkozatot írja alá és
küldje meg a Fejér Megyei Védelmi Bizottságnak, valamint tegye meg a
szükséges intézkedéseket a jelen határozati javaslat 2. pontjában meghatározott
összegnek a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás számlájára
történő átutalására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a közbiztonsági bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2009. július 15.
26. Javaslat a Jókai u. 19. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Gere János urat, a Civilek Háza
Közalapítvány elnökét. Úgy látom, nincs itt.
Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztés „A” és „B” jelű döntési alternatívát tartalmaz, melyekről külön-külön
kell szavaznunk.
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Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni, valamint
felkérem a napirend előadóit, tegyenek javaslatot a határozati javaslat „A” változata
1.) pontjában szereplő haszonkölcsön időtartamára.
Gombos István képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Öt évre szóló javaslattal élnénk.
Dr. Kálmán András polgármester:
Tehát ez azt jelenti, hogy 2014. május 1.
Gombos István képviselő:
Azon egyszerű oknál fogva, mert véglegesíteni nem kívánnánk.
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 13 (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth László), ellene szavazott 8 fő (Dr. Kálmán András,
Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pochner László), nem szavazott 1 fő
(Somogyi György), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most a „B” változatot 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 nem
szavazott senki, ellene szavazott 8 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni
László, Nagy Szilárd, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán),
tartózkodott 14 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, Szepesi Attila, Tóth László), nem szavazott 1 fő
(Somogyi György), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el, így a következő
határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 150/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Jókai u. 19. szám alatti
ingatlan hasznosítására” című előterjesztés határozati javaslatának egyik változatát
sem fogadta el.
27. Javaslat a Dózsa Mozicentrum városi távhőellátásról történő leválására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Hegelsberger Ferenc urat, a Mozicentrum
Kft. ügyvezetőjét. Nem látom Hegelsberger urat.
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy kipostázott anyag határozati javaslat „A” és „B” változatú
döntési alternatívát tartalmaz, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Ülésünk előtt
kiosztásra került a határozati javaslat „A” változatának módosított javaslata. Kérem,
hogy a döntéshozatalnál a most kiosztott anyagot szíveskedjenek figyelembe venni.
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A kiosztott módosított „A” változatú
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 (Cserna Gábor, Dr. Dorkota
Lajos, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni
László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László,
Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Szűcs
Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Somogyi
György), távol volt 2 fő (Gál Roland, Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 151/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulását adja a
Dózsa Mozicentrum Kft. üzemeltető részére, hogy az általa üzemeltetett Dózsa
Mozicentrum leváljon a dunaújvárosi távhő-hálózatról, valamint hogy egyedi
gáztüzeléssel üzemelő hő ellátási rendszert alakítson ki azzal, hogy az átalakítás
során felmerülő összes költség a Dózsa Mozicentrum Kft.-t terheli.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
az eljárás során szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat írja alá.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 172/2008. (IV.10.) KH számú
határozatot hatályon kívül helyezi.
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Felelős: -

a határozat végrehajtásáért :
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 23.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mozicentrum Kft. részére a
központi távhődíjakból eredő többletterheire kompenzáció céljából mindösszesen
bruttó 3.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít a pályázati önrész előirányzat
terhére biztosít. A 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet 7. §. - a szerint a támogatási
szerződéstervezetet
be
kell
jelenteni
a
pénzügyminiszternek.
A
pénzügyminisztériumi jóváhagyást követően utasítja a polgármestert hogy a
határozati javaslat mellékletében található támogatási szerződést írja alá.
Felelős: – a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a támogatási szerződések aláírására: a pénzügyminiszter jóváhagyását
követő 10. nap
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés módosítása során vegye
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés tervezésében való szerepeltetésért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés tervezésében előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
28. Javaslat Molnár Tamás által felajánlott, a Szalki-szigeten található büfé
épületének megvásárlására
Előadó:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Molnár Tamás urat. Nem látom.
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Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 21 fő (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,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi
Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor,
Somogyi György), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meg kívánja vásárolni Molnár
Tamástól a tulajdonában álló, a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú és 3351 hrsz.ú ingatlanokon felépített 104 m2 nagyságú Büfé és a hozzá tartozó 61 m2
nagyságú terasz megnevezésű ingatlanokat mindösszesen 5.725.000,- Ft + Áfa
vételárért, pályázati önerő előirányzat terhére.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett az adásvételi
szerződést írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a végrehajtásban való közreműködésért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére: 2009. április 30.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban meghatározott összeget a 2009. évi költségvetés soron következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés tervezésében való szerepeltetésért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
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a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés tervezésében előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a tulajdonba vételt követő, 2009. évi költségvetés módosításának
időpontja
29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló Vidámpark hasznosítására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Ehhez, valamint a 30.), 31.), 32.) napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Koós
János urat, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, (akinek tanácskozási jogát SZMSZünk folyamatosan biztosítja a DVG-t érintő napirendi pontok tárgyalásánál).
Meghívtuk továbbá Horváth László urat, a Calibra Bt. ügyvezetőjét, úgy látom, nincs
itt.
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a kipostázott előterjesztés I. és II. határozati javaslatot, a
I. határozati javaslat pedig további „A” és B” változatú döntési alternatívát tartalmaz,
melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Ülésünk előtt kiosztásra került az I. sz. határozati javaslat kiegészítéseként egy újabb
„C” változatú javaslat.
Kérem, hogy a döntéshozatalnál a most kiosztott új változatot is szíveskedjenek
figyelembe venni.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először az I. határozati javaslat új
változatát „C” teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb
megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslat „C” változatát - mellette
szavazott 21 fő (Cserna Gábor, 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, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán,
Tóth László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Pochner László), távol volt 1 fő (Pintér
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 153/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 317 hrsz.-ú
ingatlanára, a Calibra Bt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejött, 1993. január 13-án kelt Üzemeltetési szerződést 2009. január 01től 2009. október 31-ig megköti bruttó 4.166.700,- Ft üzemeltetési díjért, melynek
fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2009. (II.26.) KR
számú rendelete a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 36.
számmal 10. Céltartalék alcím alatt, Működési célú céltartalékok, Vidámpark
területe előirányzat terhére biztosítja, egyben utasítja a polgármestert, hogy a
szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének
kikérését követően.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
az ifjúsági és sportiroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: 2009. május 04.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban
pontban foglalt kötelezettségvállalásokat a 2009. évi költségvetés módosításakor
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés tervezésében való szerepeltetésért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés tervezésében előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
Dr. Kálmán András polgármester:
A II. 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 a II. határozati javaslatot - mellette szavazott 17 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy
Szilárd, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth
László), ellene szavazott 1 fő (Somogyi György), nem szavazott 5 fő (Dr. Kántor
Károly, Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szűcs Aranka), távol volt 1
fő (Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 154/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vidámpark területén található
mozdonyt és tartozékait nem kívánja értékesíteni, egyben utasítja a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 30.
30. Javaslat a Dunaújvárosi élményfürdő üzemeltetésével
állásfoglalásra
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

kapcsolatos

Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a kipostázott előterjesztés határozati javaslatának 2.)
pontja eredetileg „A” és „B” változatú döntési alternatívát tartalmazott.
Ülésünk előtt kiosztásra került egy új módosított határozati javaslat.
Kérem, hogy a döntéshozatalnál a most kiosztott határozati
szíveskedjenek figyelembe venni.

javaslatot

Kérdezem a napirend előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Dr. Ragó Pál képviselő, a közbeszerzési tanácsadó testület elnöke:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Valóban kiosztásra került egy új
határozati javaslat, ami annyiban módosítaná az eredetit, hogy a postázás után
vettük észre, hogy az anyagban benne van a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása,
ez már beérkezett a közbeszerzési tanácsadó testülethez, de még nem tárgyalta,
tehát mindenképpen véleményt kíván formálni. Tehát javaslom, hogy a kiosztott
határozati javaslat „A” változatot támogassuk.
Dr. Kálmán András polgármester:
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Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. A kiosztott módosított „A” változatot
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 2. pont módosított „A” változatát - 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, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth
Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Szűcs Aranka), távol volt 1 fő (Pintér Attila)
– elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
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 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1
fő (Szűcs Aranka), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 155/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése azt az álláspontot képviseli, hogy a
hatósági engedélynek megfelelően, a DVG Zrt. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 1/2009. (I.22.) KH. számú határozata 1. pontjában kapott
felhatalmazása
alapján
folytassa
az
„Élményfürdő
és
Gyógyászat”
létesítményének próbaüzemét, a korábban általa megkötött szerződés szerint.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a DVG Zrt. vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a DVG Zrt. vezérigazgatója
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. május 14.
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy foglal állást, hogy mindazt a
plusz költséget ami az élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatban a
használatbavételi engedély hiánya miatt merül fel a konzorciumra kell hárítani.
Felkéri a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy ennek érvényesítésére a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a DVG Zrt. vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a DVG Zrt. vezérigazgatója
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. június 30.
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja a DVG Zrt.
által benyújtott, az „Élményfürdő és Gyógyászat” létesítmény bérbeadására
vonatkozó versenyfelhívási dokumentumokat és az eljárás megindítását.
Felhívja a DVG Zrt. vezérigazgatója figyelmét, hogy az eljárás megindításakor és az
eljárás folyamán az egyes lépések előkészítésekor kérje ki Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tanácsadó Testülete és Közbeszerzési
Munkacsoportja véleményét.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a DVG Zrt. vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a Közbeszerzési Tanácsadó Testület Elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a DVG Zrt. vezérigazgatója
a koordinációs iroda vezetője
a közbeszerzési munkacsoport vezetője
Határidő: 2009 április 20.
az egyes eljárási cselekményeket megelőző 10 nap
31. Javaslat a DVG Zrt. által üzemeltetett DMJV Önkormányzatának
tulajdonában álló, dunaújvárosi 717 hrsz-ú, Lőtér megnevezésű ingatlan
bérleti szerződés megkötéséhez történő jóváhagyására – DVG Zrt., DVG
Biztonságtechnikai Kft.
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
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Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és B” változatú döntési
alternatívát tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. 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 nem
szavazott senki, ellene szavazott 2 fő (Pochner László, Tóth Kálmán), tartózkodott 20
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, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi
Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth László), nem szavazott
1 fő (Szűcs Aranka), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A „B” változatot 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 21 fő (Cserna Gábor, 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Tóth Kálmán,
Tóth László), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Szűcs Aranka), távol volt 1 fő (Pintér
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 156/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az
előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt bérleti szerződés megköti a DVG Zrt.
és a DVG Biztonságtechnikai Kft., egyben utasítja a polgármestert a határozat
közlésére.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.-t, hogy a
Sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó szerződés díjainak soron
következő módosításakor vegye figyelembe a Lőtér hasznosításából származó
14.500 E Ft-os költségcsökkenést, a jelen előterjesztés 4. számú melléklete
szerint, egyben a utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
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a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 30.
32. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
álló megüresedett lakás felújítására (Barátság u. 15. III/3.)
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és B” változatú döntési
alternatívát tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. 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 1 fő (Somogyi György), ellene szavazott 1 fő (Dr. Kálmán András),
tartózkodott 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 Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Szepesi Attila, Tóth Kálmán, Tóth László), nem
szavazott 1 fő (Szűcs Aranka), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el.
Dr. Kálmán András polgármester:
A „B” változatot 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 23 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, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 157/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t arra, hogy a Dunaújváros, Barátság u. 15. III/3. Száma alatt
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását az 1. számú mellékletének
megfelelően bruttó 617.165,- Ft keretösszegen belül végezze el.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t arra, hogy az 1. pontban meghatározott önkormányzati
tulajdonú lakás felújítását szerepeltesse a 2009. évi lakóházkezelési tervében,
utólagos elszámolással.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 30.
33. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány és
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás megkötésére
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 158/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
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tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 24.
34. Javaslat a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
tárgyú pályázaton történő részvételre
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 22 fő (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,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi
György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő
(Cserna Gábor), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 159/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vegyen a
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű
pályázaton, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 15.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat
kedvező elbírálása esetén előfinanszírozásként 467.850 Ft-ot biztosít az első
hónap bérköltségeire a pályázati tevékenység, felkészítés, önrész céltartalék sor
terhére.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a 2. pontban
foglalt kötelezettségvállalást a 2009. évi költségvetés soron következő módosítása
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerinti illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a pénzügyi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja.
35. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ kihelyezett tanfolyamának
támogatására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és „B” jelű döntési alternatívát
tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
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 9 fő (Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László,
Nagy Szilárd, Rohonczi Sándor, Selyem József, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán),
tartózkodott 12 fő (Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Somogyi György,
Szepesi Attila, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol volt 2 fő (Pintér
Attila, Pochner László) – nem fogadta el.
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Dr. Kálmán András polgármester:
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát - mellette
szavazott 9 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán),
tartózkodott 12 fő (Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr.
Kántor Károly, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Szepesi Attila, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol volt 2 fő
(Pintér Attila, Pochner László) – nem fogadta el, így a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Budapesti Művelődési
Központ kihelyezett tanfolyamának támogatására” című előterjesztés határozati javaslatának egyik változatát sem fogadta el.
36. Javaslat a pedagógusokat kötelezően megillető egyes illetménypótlékok
mértékének megemelésére
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 a határozati javaslatot - mellette szavazott 9 fő (Dr.
Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Somogyi György, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán), tartózkodott 12 fő
(Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss
András, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila,
Tóth László), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor),
távol volt 2 fő (Pintér Attila,
Pochner László) – nem fogadta el, így a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 161/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a pedagógusokat kötelezően megillető egyes illetménypótlékok mértékének megemelésére” című előterjesztés
határozati javaslatát nem fogadta el.
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37. Javaslat a nem önkormányzati fenntartású középiskolába járó tanulók
kollégiumi
ellátása
költségeinek
fedezetére
fizetendő
előleg
meghatározására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 162/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem önkormányzati intézmények
fenntartóival kötött - a kollégiumi férőhelyek fenntartásához történő hozzájárulásról
szóló - Megállapodás 4.1 pontjában rögzítetteknek megfelelően az alapítványok által
fizetendő előleg mértékét a 2009-es gazdasági évre bruttó 14.900,- Ft / tanuló /
hónap (azaz: tizennégyezer-kilencszáz Ft / tanuló / hónap) összegben határozza
meg, melyet a 2009. május hónapban kiadott számlában érvényesít először.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2009. április 28.
38. Javaslat a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj
program”-ban való részvételre, támogatására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
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Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és „B” jelű döntési alternatívát
tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk. Az előterjesztés szerint a pénzügyi
bizottság 200.000,- Ft támogatást javasolt, mellyel a gazdasági és
vagyongazdálkodási bizottság is egyetértett.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. 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 23 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, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 163/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly u. 1. IV. 1.) részére a "Beiratkozási Ösztöndíj Program"
költségeihez 2009. évben egyszeri 200.000,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II. 26.) KR számú rendelete 5. számú
mellékletének általános tartalék sora terhére.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II. 26.) KR számú rendelet módosításával, a rendelet 5. számú
mellékletének általános tartalék sora terhére vegye figyelembe 2009. második
félévében.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködéséért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet 2. félévi módosításának időpontja,
legkorábban 2009. július 1.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II. 26.) KR számú
rendelet 17.§ (1) bekezdésére figyelemmel kösse meg a céltámogatási szerződést
a támogatott szövetséggel, majd e szerződés aláírását követően a szerződésben
meghatározott időpontban gondoskodjon az összeg átutalásáról.
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Felelős: a határozat közléséért és a céltámogatási szerződés megkötéséért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 16.
a céltámogatási szerződés megkötésére: 2009. április 30.
39. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában 2009/2010-es nevelési évben indítandó
csoportok számának meghatározására
Előadó: az oktatási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Hubacsekné Nagy Emília asszonyt, a
Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjét.
Kérem, biztosítsunk számára tanácskozási jogot.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Hubcsekné Nagy Emília részére - mellette szavazott
23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka,
Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009/2010-es nevelési évben a
Dunaújvárosi Óvoda 14 intézményegységében továbbra is 64 csoport működését
finanszírozza.
Dunaújvárosi Óvoda
Aprók Háza Egysége
Aranyalma Egysége
Bóbita Egysége
Csillagvirág Egysége
Duna-parti Egysége
Katica Egysége
Kincskereső Egysége
Margaréta Egysége
Mesevár Egysége
Napsugár Egysége
Római Városrészi Egység
Százszorszép Egysége
Szivárvány Egysége
Zalka M. utcai Egysége
Összesen

Címe:
Gábor Áron u. 2-4.
Gagarin tér 1.
Földes F. tér 1.
Gorkij u. 3/b.
Batsányi u. 2-4.
Petőfi S. u. 4.
Ady E. u. 1/a.
Lilla köz 1.
Garibaldi u. 1.
Március 15. tér 12.
Pajtás u. 2.
Lajos király krt. 31.
Ságvári E. u. 7.
Zalka M. u. 7.

Csoportok száma:
7
4
4
4
5
1
3
5
2
7
7
4
4
7
64

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda
vezetőjét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény 65. §
(3) bekezdése értelmében az óvodába felvett gyermekek csoportba való
beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének
figyelembevételével döntsön.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: - a határozat közlésére:
2009. április 23.
- a határozat végrehajtására: 2009. szeptember 1.
40. Javaslat a „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és
M56 jelű gyorsforgalmi út kiépítésére” megnevezésű társulás
megszüntetéséhez szükséges hozzájárulásra
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendet véleményező területfejlesztési bizottság elnökét, kíván-e
szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
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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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 165/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Regionális Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelű gyorsforgalmi út kiépítésére”
megnevezésű Társulás megszüntetéséhez hozzájárul.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont
alatti határozat közlésére Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterével.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
az építésügyi és környezetvédelmi irodavezető
Határidő: 2008. április 16.
41. Javaslat Nagyvenyim településszerkezeti terv módosításának előzetes
véleményezésére
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendet véleményező területfejlesztési bizottság elnökét, kíván-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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.

D:\konvert\jkv0409.doc

102
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 166/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagyvenyim településszerkezeti
tervének módosítását támogatja és az egyeztetési folyamatban részt kíván venni.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont
alatti határozat közlésére Nagyvenyim Község polgármesterével.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
az építésügyi és környezetvédelmi irodavezető
Határidő: 2008. április 16.
42. Javaslat Dunaújváros rendezési terve módosításaihoz környezeti vizsgálat
szükségességének eseti meghatározására (Papírgyár és környéke
városrész, Laktanya városrész, Északi lakóterület városrész)
Előadó: a területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 167/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy –Dunaújváros
Papírgyári út – iparterület keleti határa – Duna folyam – Dunaújváros-Kisapostag
közigazgatási határa által határolt területen a 457/2007. (X.25) KH;az 545/2008
(X.09) KH. és a 656/2008. (IX.27.) KH. számú határozatával elhatározott
rendezési tervek módosításához az „egyes tervek és programok környezeti
vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (3)
bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
indokoltnak.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 3686
hrsz-ú közút - 3688/19 hrsz-ú közút - 3688/27 közút - 3942 hrsz-ú út – Akácos
utca - Búzavirág utca - 3697 hrsz-ú védőerdő - 6-os főközlekedési út - 3687 hrsz-ú
védőerdő által lehatárolt területen a 499/2007. (XI.22.) KH számú határozatával
elhatározott rendezési terv módosításához az „egyes tervek és programok
környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.)
1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
indokoltnak.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros
2976/20 hrsz-ú ingatlanon a 180/2008. (IV.24.)
KH számú határozatával
elhatározott rendezési terv módosításához az „egyes tervek és programok
környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.)
1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
indokoltnak.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003.(V.16.) KR számú rendelet
szerinti Laktanya és környéke városrész Dunaújváros 3321 hrsz-ú ingatlant
magába foglaló területén a 378/2008. (VII.03.) KH számú határozatával
elhatározott rendezési terv módosításához az „egyes tervek és programok
környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.)
1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja
indokoltnak.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi főépítész közreműködésével az 1.-4.) pont alatti döntésről és indokairól
tájékoztassa a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet (Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget) és a
nyilvánosságot.
Felelős:

Határidő:

a határozat közléséért:
A polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
Az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője
2009. május 1.

43. Javaslat „A mi kis városunk” című városfejlesztési játékon való részvételre
Előadó: a kulturális bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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.
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Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés - mellette szavazott 23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 168/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy részt kíván venni
„A mi kis városunk” című televíziós vetélkedőn.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1.) pontban meghatározott feladat
elvégzésére 600 ezer Ft pénzeszközt biztosít a városmarketing sor terhére,
egyben utasítja a jegyzőt, hogy jelen döntést a 2009. évi költségvetési rendelet
módosítása során vegye figyelembe.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő:
2009. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert 1.) pont
szerinti feladat végrehajtására kössön szerződést a műsor készítőivel.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
az építésügyi és környezetvédelmi iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
2009. április 20.
44. Javaslat a Dunaújváros, Weiner T. krt. 15. fsz. 1. szám alatti lakáson
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésére
irányuló ajánlat teljesítéséhez költségvetési fedezet biztosítására
Előadó: az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
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Kérdezem a napirend előadóit, 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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 169/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Weiner T. krt. 15.
fsz. 1. szám alatti lakáson fennálló lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel
történő megszüntetésére irányuló ajánlat teljesítéséhez az általános tartalék terhére
3.825.000,-Ft-ot biztosít második félévi kifizetéssel, azzal, hogy a kifizetésre csak a
féléves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére 2009. április 17.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
1. pontjában foglaltakat a 2009. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításakor vegye figyelembe
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási 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 2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja
45. Javaslat a Védőháló Dunaújvárosi Díjhátralékosokért
helyiségügyének megoldására
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
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a pénzügyi bizottság elnöke
a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 170/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1., VIII.
emeleti 801-802. nem lakás céljára szolgáló irodahelyiségeket 2009. május 04-től
2014. április 30-ig határozott időtartamra, 5 évre haszonkölcsönbe adja a Védőháló
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért Alapítvány részére,azzal, hogy a regionális bérleti díj,
azaz 565.363,- Ft + Áfa támogatásnak minősül a hatályos ÁHT szerint, és ezen tényt a
támogatás
összegszerűségével
egyetemben
DMJV
Önkormányzata
zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény
által meghatározott tartalmával egyetemben. Utasítja a polgármestert a
haszonkölcsön-szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
véleményének kikérését követően azzal, hogy a Védőháló Alapítvány a teljes bérleti
díjra eső ÁFA összegét megfizeti, valamint, hogy az alábbi irodai infrastruktúrát
biztosítja és amelyek használatáért fizetendő költségeket a Védőháló Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért Alapítvány fizeti meg:
− telefonvonalat,
− belső telefonhálózatra, és internethálózatra csatlakozási lehetőség,
− fénymásológép biztosítása(kóddal), (a darabszám szerinti használat
kiszámlázott értékének költsége az Alapítványt terheli)
Felelős: a határozat közléséért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a határozat előkészítéséért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 23.
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a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2009. május 14.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt., hogy az 1. pontban
jelzett irodák tisztasági festését végezze el bruttó 116.477 ,- Ft keretösszegen belül
pályázati önrész előirányzat terhére, egyben utasítja a polgármester, hogy a
megbízási szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
véleményének kikérését követően.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a határozat végrehajtásában való előkészítésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
a megbízási szerződés aláírására: 2009. május 14.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. pontban
meghatározott összeget a 2009. évi költségvetés soron következő módosításánál
vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés tervezésében való szerepeltetésért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés tervezésében előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a tulajdonba vételt követő, 2009. évi költségvetés módosításának
időpontja
46. Javaslat Dunaújváros Megyei
munkatervének elfogadására
Előadó: a polgármester

Jogú

Város

Közgyűlése

2009.

évi

Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendet véleményező ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét,
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Tóth László képviselő, a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagja:
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Mindenkinek a bánatára szeretnék egy
módosítást, júliusban nem nagyon szeretnénk már ülni, ha lehetséges, legalább is
nem itt. Ha lehet, és ha jól tudom, június 11-én van a rendes, és akkor rá két héttel
lenne a nyár előtti utolsó közgyűlés, az június 25-ére esik.
Dr. Kálmán András polgármester:
Természetesen tudjuk támogatni.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Mindösszesen csak egy információ, a
szeptember és az október hónapra tervezett közgyűlések napja dátum szerint és az
elrendezése, a hónapon belüli elhelyezkedése alapján az SZMSZ-szel ellentétes
napra lett kijelölve. Nekem ez problémát nem okoz, de ha ennek tudatában döntünk,
akkor ez kvázi módosítottuk erre a két hónapra az SZMSZ-ünket.
Dr. Kálmán András polgármester:
Ha megvan hozzá a kellő szavazat, akkor nincs probléma.
Dr. Kukorelli Sándor a szervezési és jogi iroda vezetője:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Ez nem ellentétes az SZMSZ-szel, mert
az SZMSZ úgy szól, nem tudom pontosan idézni, mert nincs most előttem, de nem
konkrétan mondja azt az SZMSZ, hogy a második csütörtök, hanem lehetőleg a
második csütörtök. E két esetben azért tértünk el tőle, mert a szeptemberi első ülés
nehezen lehetett volna a második csütörtökre előkészíteni, míg az októberinél is
célszerűnek látszott a következő hétre áttenni az ülést, mert könnyebben
előkészíthet.
Dr. Kálmán András polgármester:
Mivel nincs több jelentkező, a napirendet lezárom. Először Tóth László képviselő úr
módosító indítványát teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem az igen gomb
megnyomásával jelezze.
Dr. Kálmán András polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth László javaslatát, mely szerint a 2009. július 9-ei
ülés időpontja 2009. június 25-ére módosuljon - mellette szavazott 23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta.
Dr. Kálmán András polgármester:
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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 23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 171/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi munkatervét az
előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja azzal, hogy a
2009. július 9-ei ülés időpontja 2009. június 25-ére módosul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az egyes
közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re figyelemmel
készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
valamennyi irodavezető
- a végrehajtásban való közreműködést koordinálja:
a szervezési és jogi iroda vezetője
2009. december 10-éig folyamatos

47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi
közbeszerzési terve elfogadására
Előadó: a Közbeszerzési Tanácsadó Testület elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóját, kíván-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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 172/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2009-es évre vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező
közbeszerzési tervét elfogadja.
Felelős:

Határidő:

- a határozat közléséért:
polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője
2009. április 15.

48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt céljainak
meghatározására
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirendet véleményező ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét,
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Somogyi György képviselő:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester Úr! Tekintettel arra, hogy a jegyző úr
immáron negyedszer hozza be ezt a napirendet, mert hogy törvényi kötelezettsége
készteti erre, azt gondolom, hogy illenék már valamilyen csattanós választ adni,
magyarul foglalkozzunk érdemben ezzel a témával és kerüljön le végre napirendről.
Jó magam már a február 12-ei közgyűlésre elkészítettem azt az anyagot, ami
kiegészítésre került és ha takarékoskodni akarunk az idővel, akkor én ezt nem
ismételném meg, ami mindenki előtt ott van. Értelemszerűen egy módosítást tettem
bele. Ezek a módosítások nem mások, mint az elmúlt időszakban a közgyűlés
munkája során többször is megfogalmazott elvárásokat erősítenék meg, majd már a
meglévő elvárásokat nyomatékosítja. Az egy ilyen aláhúzásos témák azok csak
kiemelések, tehát kifejezetten a keretben foglalt kiegészítéseket javaslom a tisztelt
közgyűlésnek, hogy az átfogó célok és a többi területre is tett módosításokat
elfogadják. Amennyiben ezt elfogadják, szerintem érdemibb munkát és konkrétabban
tudjuk majd mérni a hivatal ilyen minőségi munkáját.
Dr. Kálmán András polgármester:
Jelentkezés hiányában a napirendet lezárom. Ugye a most kiosztott anyagról van
szó.
A határozati javaslatot Somogyi képviselő úr kiegészítésével 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 a kiegészített határozati javaslatot - mellette
szavazott 10 fő (Dr. Kálmán András, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Nagy Szilárd,
Pochner László, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szűcs Aranka,
Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Gál Roland, Lőrinczi Konrád), tartózkodott 11 fő
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gombos István, Dr. Kántor Károly, Kiss
András, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Szepesi Attila, Tóth László), távol
volt 1 fő (Pintér Attila) – nem fogadta el, így a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 173/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői 2009. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt céljainak
meghatározására” című előterjesztés határozati javaslatát nem fogadta el.
49. Javaslat a 29/1/B hrsz-ú ingatlan alatti földterületre
földhasználati jog alapítására (Pannon-Inferior Kft. kérelme)
Előadó: a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

vonatkozó

Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és „B” változatú döntési
alternatívát tartalmaz.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni, valamint
felkérem a bizottságok elnökeit, hogy tegyenek javaslatot a „B” változat 1.) pontjában
megjelölt vételár költségvetési forrására.
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. 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 23 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, Pochner László, Rácz Mária,
Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila,
Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Pannon
Inferior Kft. (2400 Dunaújváros, Tavasz u. 30. 2/2.) földhasználati jogot szerezzen a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 29/1 hrsz-ú
ingatlanból az ingatlanon feltüntetésre kerülő 29/1/B hrsz-ú 35 m2 nagyságú „kivett
üzlet” megnevezésű ingatlan alatti földterületre 40.000,-Ft/m2 + áfa, azaz 1.400.000,Ft + áfa ellenértékért.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
földhasználati jogot biztosító szerződést írja alá az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság véleményének kikérése mellett azzal, hogy a földhasználati jogot alapító
szerződés aláírására azt követően kerülhet sor, hogy a Pannon Inferior Kft. végleges
adásvételi szerződéssel megszerezte a 29/1/B hrsz-ú felépítményt a jelenlegi
tulajdonosától, Kiss Erikától.
A földhasználati jog megszerzésének további feltételei:
- jogerős használatba vételi engedély a felépítmény vonatkozásában,
- érvényes önálló kialakítási vázrajz a felépítmény alatti területre.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2009. április 30.
a földhasználati jogot alapító szerződés aláírására:2009. május 30.
50. Javaslat az ISD Dunaferr Zrt-vel fennálló támogatási szerződés keretében
támogatott szervezetek átutalásának ütemezésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 175/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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Dunaújváros MJV közgyűlése úgy határoz, hogy a 106/2009. (III. 12.) KH. sz.
határozatában foglalt, az ISD Dunaferr Zrt pénzügyi támogatásának ütemezését
hatályon kívül helyezi és helyette jelen előterjesztés mellékleteként csatolt ütemezés
szerint hagyja jóvá a támogatás utalását.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. április 17.
Szünet.
Szünet után:
51. Javaslat DMJV 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009. (II.26.) KR számú
rendelet módosításának koncepciójára a működési célú céltartalék sor alatt
szereplő Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
idegenforgalmi adóból történő támogatás előirányzatra vonatkozóan
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
A napirendi pont tárgyalásához meghívtuk Dr. Bocsi Andrea asszonyt, a
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 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 23 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó
Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka,
Tóth Kálmán, Tóth László), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – tanácskozási jogot biztosított.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
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József, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), ellene szavazott 1 fő
(Somogyi György), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 176/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (II. 26.) KR sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: az 5. sz.
mellékletben szereplő, 36. alcím, 10. kiemelt előirányzat: Működési célú céltartalékok
alcím alatt szereplő Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-Profit Kft. 30.000 e Ftos előirányzatát átcsoportosítja az 5. sz melléklet 34. alcím alá. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai
Non-Profit Kft. támogatásának előirányzat átcsoportosítását, a 2009. évi költségvetés
soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
az ágazat szerint illetékes szakiroda vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
Határidő:
2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítás
előkészítésének időpontja
52. Javaslat az Európai Parlament tagjaink 2009. évi választása során a
központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására
Előadó: a címzetes főjegyző
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóját, a címzetes főjegyző urat, valamint a napirendet
véleményező pénzügyi, valamint gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság
elnökét, kívánnak-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 22 fő (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
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Károly, Kecskés Rózsa, Kismoni László, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd,
Nagy Zoltánné, Pochner László, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József,
Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem
szavazott 1 fő (Rácz Mária), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot
hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 177/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Európai Parlament tagjainak
2009. évi választásának lebonyolításához - központi költségvetésből nem
fedezhető kiadások finanszírozására – az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére 1.810.000,- Ft-ot biztosít.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 2009. évi
költségvetés módosításának előkészítése során a 1.) pontban hozott döntést
vegye figyelembe.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a pénzügyi 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 2009. évi költségvetés módosítása soron következő előkészítésének
időpontja
53. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület támogatására, Arany Üst úszóverseny
megrendezéséhez
Előadó: az ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-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 (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, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
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József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 178/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Dunaferr Sportegyesület által
rendezendő Arany Üst úszóverseny költségeihez.
2./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott
támogatást a pályázati önrész költséghely terhére biztosítja.
3./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
1./ és 2./ pontjában foglaltakat a 2009. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításakor vegye figyelembe.
Felelős: - a határozat közléséért: a polgármester
- a határozat végrehajtásáért: a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási 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 2009. évi költségvetési rendelet következő módosítása
54. Javaslat az a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására, a közalapítvány kuratóriuma új tagjainak kijelölésére
Előadó: az ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Jelezni szeretném, hogy a javasolt két fő
kuratóriumi tag neve Oláh István és Klamerusz Mária. Az elfogadó nyilatkozatok
rendelkezésre állnak. 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 (Cserna Gábor, 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,
Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi
György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő
(Cserni Béla), távol volt 1 fő (Pintér Attila) – a következő határozatot hozta.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 179/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, Dunaújváros
Ifjúságáért Közalapítvány alapító okiratát módosítja, a határozat 1. sz. mellékletét
képező, egységes szerkezetű alapító okirat szerint.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
V. a) „A közalapítvány képviselő és vagyonkezelő szerve az alapító által határozatlan
időtartamra felkért 15 tagú kuratórium.
V. b) A közalapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai:
Szemenyei István elnök
an.: Tóth Julianna
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Berán Lajos u. 3.
A kuratórium tagjai:
Kismoni László tag
an.: Adorján Terézia
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Bocskai u. 10. IV. 1.
Bakonyi Ferenc tag
an.: Windisch Márta
lakcíme: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 11.
Heim Norbert tag
an.: Vida Ilona
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Jászai Mari tér 4. III. 2.
Poszpischil László tag
an.: Kovács Erzsébet
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Weiner T.krt. 9. III. 1.
Balogh Edit tag
an.: Fáncsik Teréz
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Szórád M. út 26. IV. 2. szám alatti lakos
Berczi Imre Gergő tag
an.: Karcsai Judit
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Batsányi út 2. I. 5. szám alatti lakos
Imre József tag
an.: Mogyoróssi Zsuzsanna
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 6. II. 3. szám alatti lakos
Izsák Máté János tag

D:\konvert\jkv0409.doc

118
an.: Rosta Piroska
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 45. szám alatti lakos
Kajos Tibor tag
an.: Bécs Julianna
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 4. X. 1. szám alatti lakos
Kelemenné Horváth Mária tag
an.:Göncz Mária
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 35. IV. 1. szám alatti lakos
Lovász Margit
an.: Csicskovics Margit
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 5. I/4.
Sasvári György Zoltán tag
an.: Horváth Julianna
lakcíme: 2458 Kulcs, Rózsahegy u. 48.
Oláh István
an.: Ignácz Hajnalka
lakcíme: Dunaújváros, Bocskai I. u. 5/A. V. 4.
Klamerusz Mária
an.: Pető Magdolna
lakcíme: Dunaújváros, Római kft. 9/D. VII. 1.
VII. b.)A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik: akkor
határozatképes, ha azon a tagok közül legalább 5 fő jelen van. A Felügyelő
Bizottság összehívásáról az elnök gondoskodik, oly módon, hogy a bizottság ülését
megelőző legalább 8 nappal írásban értesíti a tagokat a Felügyelő Bizottság üléséről,
melyben köteles megjelölni az ülés napirendi pontjait is.
VII.c.) Az üléseket a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti, a bizottság döntéseit nyílt
szavazással, a megválasztott tagok legalább 2/3-os támogatásával hozza. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a
hozott határozatokat, és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és egy tagja hitelesíti.
3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros
Ifjúságáért Közalapítvány Alapító
Okirata 2. pontban foglaltak szerinti
módosításához, felhatalmazza a polgármestert hogy az illetékes iroda által
előkészített egységes szerkezű alapító okiratot írja alá, és egyben utasítja a
közalapítvány módosított alapító okiratának a bírósági bejegyeztetésére.

Felelős:

– a határozat végrehajtásáért:
a polgármester;
– a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az ifjúsági és sportbizottság elnöke
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-

az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnöke
a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
az ifjúsági és sportiroda vezetője,
a szervezési és jogi iroda vezetője.

Határidő:

2009. május 15.

55. Javaslat a „Szemem Fénye” – a Beteg Gyermekekért Alapítvány által kért
támogatásra kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és „B” jelű döntési alternatívát
tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. 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 22 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kiss András, Lőrinczi
Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál,
Rohonczi Sándor, Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth
Kálmán, Tóth László), nem szavazott 1 fő (Kismoni László), távol volt 1 fő (Pintér Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 180/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szemem Fénye” - A Beteg
Gyermekekért Alapítvány kérelme alapján 100.000,-Ft, azaz Egyszáz ezer forint
támogatást biztosít a pályázati önrész céltartalék terhére.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a Céltámogatási szerződés megkötésére.
Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármestert
- a végrehajtásban való közreműködésért: a pénzügyi iroda vezetője
Határidő: 2009. április 30.
2./ Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat
1./ pontjában vállalt kötelezettséget a 2009. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor vegye figyelembe.
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Felelős: - a határozat közléséért: a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való
közreműködésért:
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet következő módosítása
56. Javaslat a Polgár Város Önkormányzata által kért
kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke

támogatással

Dr. Kálmán András polgármester:
Tisztelt Közgyűlés!
Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat „A” és „B” jelű döntési alternatívát
tartalmaz, melyekről külön-külön kell szavaznunk.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottságok a kérelmezők
támogatását nem javasolták, ezért az „A” változatban a támogatás mértékére sem
tettek javaslatot.
Kérdezem a napirend előadóit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Kérdezem kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Először 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 21 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos
István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor Károly, Kecskés Rózsa, Kiss András, Lőrinczi
Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor,
Selyem József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth
László), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Pochner László), távol volt 1 fő (Pintér
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 181/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Polgár Város Önkormányzata által Löki
Antal és Urbán József családja részére a kérelmet nem tudja támogatni és
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője
Határidő: 2009. április 20.
57. Javaslat a helyi kisebbségi önkormányzatok helyiségigényének
biztosítására, haszonkölcsön szerződés létrehozására
Előadó: a társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke
a gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérdezem a napirend előadóit, 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 (Cserna Gábor, Cserni
Béla, Dr. Dorkota Lajos, Gál Roland, Gombos István, Dr. Kálmán András, Dr. Kántor
Károly, Kecskés Rózsa, Kiss András, Lőrinczi Konrád, Nagy Szilárd, Nagy Zoltánné,
Pintér Attila, Pochner László, Rácz Mária, Dr. Ragó Pál, Rohonczi Sándor, Selyem
József, Somogyi György, Szepesi Attila, Szűcs Aranka, Tóth Kálmán, Tóth László),
nem szavazott 1 fő (Kismoni László) – a következő határozatot hozta.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 182/2009. (IV.09.) KH. számú
határozata
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Horvát Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Szerb Kisebbségi Önkormányzattal, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Görög Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a Dunaújváros Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2009. május 1-jétől kezdődően
haszonkölcsön szerződést hoz létre a határozat 1. sz. mellékletét képező
haszonkölcsön szerződésekben foglalt feltételek szerint.
2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban jóváhagyott
haszonkölcsön szerződések aláírására, egyben utasítja a határozat
közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért
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a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a koordinációs iroda vezetője
Határidő: 2009. április 30.
Dr. Kálmán András polgármester:
Most pedig a közgyűlés vezetését átadom Pintér Attila alpolgármester úrnak. Mielőtt
átadnám a szót, szeretném bejelenteni a tisztelt közgyűlésnek, hogy ugyan nem
született döntés az oktatási pótlékokkal kapcsolatban, ennek ellenére megegyeztünk,
hogy a pályázatot benyújtjuk és majd annak függvényében a közgyűlés meghozza a
szükséges döntést. Kérem szíveskedjenek ezt tudomásul venni.
Pintér Attila alpolgármester:
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?
Tóth Kálmán képviselő:
Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! A Szabadság út 30-32. Szám alatti
lakók padok kihelyezését kérték úgy, hogy befele legyenek fordítva. Ezt fogadóórán
kérték a lakók.
A másik probléma pedig a Tavasz utcában lévő KRESZ tábláknak a kihelyezésével
kapcsolatban szeretném kérni azt a lehetőséget, hogy felül kellene vizsgálni, hogy a
KRESZ táblák helyesen vannak-e kirakva, mert az ott lévő lakókat Március 15 téren,
többet, 50 ezer forintra büntettek és azt hiszem, hogy itt egy kicsit félreértések
vannak, mert az egyik parkolót egyáltalán nem is lehetne használni, mert ott
„Megállni Tilos” tábla van kihelyezve, és azokat nem büntették meg, de a többieket
megbüntették. Szeretném, ha átnéznék ezt a területet, hogy milyen lehetőségeink
vannak.
Selyem József képviselő:
Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Hasonló problémáról szeretnék szólni,
mint az 1.) napirendi pont kapcsán Tóth képviselőtársam tette. Még a tavalyi év
novemberében - ha jól emlékszem - döntött a közgyűlés arról, hogy fel kívánja
újítani a Fabó Éva Sportuszodát és az ezzel kapcsolatos tervek elkészítésével ki is
választottuk az adott céget. A vállalkozási szerződés-tervezetet a cégünk
elkészítette, és akkor itt jött nekem is egy nagy pont. Nem tudom, hogy jelen
pillanatban hol áll az ügy. Arra szeretném kérni az érintetteket, hogy mindenképpen
nézzék meg és szeretnék választ kapni a kérdésre akár írásban is, a későbbiekben.
Lőrinczi Konrád képviselő:
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Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Fogadóórámon többen is
megkerestek általában lombrendezéssel kapcsolatos témákkal. Ezeket szeretném
tolmácsolni a városüzemeltetési iroda felé. Egyrészt a Batsányi utca 47. szám előtt
az új közvilágítási lámpa körül kérnénk lombrendezést. Ugyanitt a lakók
nagytakarítást rendeztek és kérnénk elszállíttatni a lombokat, leveleket. A
Martinovics utcában szeretném kérni a közvilágítási lámpák körül végig a
lombrendezést. Ezt is a lakók kérték, illetve a Martinovics utca 14-nél egy korábban
kivágott szilvafa gyökereit kiszedni.
Továbbá, szeretném felhívni a városüzemeltetési iroda figyelmét arra, hogy a Duna
partra vezető úton a Batsányi utca 57-nél egy mély süllyedés található az út jobb
oldalán. Kérem ezt megvizsgálni és szükség esetén javítani. A Batsányi utca 55-nél
a közös képviselővel egyeztetve ugyancsak közvilágítási lámpa körül kérném a
lombrendezést, illetve még egy kérés a Batsányi utca 45. szám mögött kérte több ott
lakó is, hogy lombrendezést tegyék meg.
Kecskés Rózsa képviselő:
Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Ismeretlenül is szeretném
megköszönni Szilasi Sándor úrnak, aki állítása szerint közreműködött a technikumi
lépcsőlejáró ügyében. Azt gondolom, hogy Dorkota alpolgármesternek és jó
magamnak nem volt erre szükség, de köszönöm szépen, ha ezt megtette.
Szendrődi Tibor a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda vezetője:
Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Tóth Kálmán képviselő úr
padkihelyezésével kapcsolatban a megrendelést ki fogjuk adni és a szolgáltató cég,
feltételezésem szerint, rövid időn belül ki fogja helyezni a padot. A KRESZ táblák
felülvizsgálatát is a közeljövőben megtesszük és erről képviselő urat tájékoztatni
fogjuk a megtett intézkedésünkről.
A Batsányi utcai, Martinovics utcai lombrendezéssel kapcsolatban Lőrinczi Konrád
képviselő úrnak válaszolnám, hogy szintén a szolgáltató cég felé jelezni fogjuk
ezeket a kéréseket, illetve a szilvafa-tuskózással kapcsolatos kérését szintén.
A járdasüllyedéssel kapcsolatban a szerződéskötést követően a közbeszerzési
eljárás lebonyolódott, és a szerződéskötést követően ezeket a munkákat el fogjuk
végeztetni szintén a közeljövőben.
Dudás Pálné pénzügyi és vagyonkezelési iroda vezetője:
Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Selyem József képviselő úr kérdésére
szeretnék röviden válaszolni. Az uszoda tervezési szerződéssel kapcsolatos
felvetésének rövidesen utánanézünk és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Pintér Attila alpolgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Mint ahogy az ülés elején jeleztem, a következő napirendi pontokat zárt ülésen
tárgyaljuk meg.
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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 az SZMSZ 11/A § (6) bekezdése biztosítja.

Pintér Attila alpolgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a meghívottak
megjelenését és a nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester
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(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

