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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. január 23-ai nyílt ülésén
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési
határozatainak  módosítására”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő
tárgyalását – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő
2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2020. (I.23.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosítására”

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  január  23-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési
határozatainak  módosítására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  43.
napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott
menetrend-módosítási  javaslat  elfogadásának  tárgyában  –  13-as  járat”  című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalását – mellette szavazott 13 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2/2020. (I.23.) határozata

„Javaslat a Volánbusz Zrt. által benyújtott menetrend-módosítási javaslat
elfogadásának tárgyában – 13-as járat” című előterjesztés sürgősségi

indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  január  23-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Volánbusz Zrt.  által  benyújtott  menetrend-
módosítási  javaslat  elfogadásának tárgyában –  13-as  járat”  című előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 44. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pont
levételét – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Utassy  Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  2  fő  (Gombos  István,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2020. (I.23.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontok levételéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2020.  január  23-ai  nyílt  ülésének
meghívó szerinti  37. napirendi pontját,  mely „Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú,
Lőtér-Dunaújváros  megnevezésű  ingatlan  üzemeltetésére  vonatkozó  pályázati
felhívás elfogadására” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2020. (I.23.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 2020.  január  23-ai  nyílt  ülés
napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti
időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  az  átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/24-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalására

5. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

8. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

9. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

10. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  október  31-ei,
2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére
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12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi
Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 4.
számú módosítására

13. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálására

14. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros,
Római  krt.  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség
ingyenes használatba adására

15. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására 

16. Javaslat  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására

17. Javaslat  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadására

18. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító  berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő  Megállapodásra  a
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról
(2020. január 1.-től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére

20. Javaslat az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáira

21. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira

22. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa
Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összefüggő  464/2019.
(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel
kötött tervezési feladatok átadását érintette

23.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Intergrált  Területi  Program
módosításának elfogadására

24. Javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos döntések meghozatalára

25. Javaslat  Dunaújváros  a  0174,  0172/19,  0173/1  és  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

26.  Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására
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27. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítése  miatt
felmerülő költségek finanszírozására

28.  Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  tárgyban  hozott  DMJV
Közgyűlésének 842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról

29. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  650/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)
határozata módosításra és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.-ben felügyelőbizottsági tag visszahívására, új felügyelőbizottsági
tag megválasztására

31. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 706/2019.  (XII.05.)  és
710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondására és új ügyvezető megválasztására

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük
időarányos  teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról

33.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)
határozata módosításra

34. Javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött
koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,
valamint egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan

35. Javaslat a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízására büntetőjogi felelősség
megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.
gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátására

36. Javaslat a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban
található ingatlanok hasznosítására

37. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására

38. Javaslat  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
1. módosítására
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40. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi
munkájáról beszámoló elfogadására

41. Javaslat  a  Fejér  04.  számú országgyűlési  egyéni  választókerületében 2020.
február  16.  napjára kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok
póttagjainak megválasztására

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosítására

43.  Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott  menetrend-módosítási  javaslat
elfogadásának tárgyában – 13-as járat
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosítását a közgyűlés nyílt
ülésén  –  mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő
2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
5/2020. (I.23.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 2020.  január  23-ai nyílt  ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott
hatáskörben  hozott  polgármesteri  határozatokról  szóló  tájékoztatót –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), ellene szavazott  3 fő (Cserna Gábor,  Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol
lévő 2 fő  (Gombos István,  Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2020. (I.23.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott

polgármesteri határozatokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két ülése közötti  időszakban végzett munkájáról,  a fontosabb eseményekről és az
átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri  határozatokról  szóló  tájékoztatót
elfogadta.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő 2 fő (Gombos István,  Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
7/2020. (I.23.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Utassy  Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő  2  fő  (Gombos  István,  Tóth
Kálmán)  –  megalkotta  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
1/2020. (I.24.) önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – megalkotta a helyi
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,  juttatásairók,  költségtérítéséről  szóló
15/2014.  (X.27.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  2/2020.  (I.24.)
önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  megalkotta  a
közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények  teljesítésének  rendjéről  szóló
34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 3/2020.
(I.24.) önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  megalkotta  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott
közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők
jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló 4/2020. (I.24.) önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1257-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1257-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú,  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésével
kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű,  azonban  rögzíti,  hogy  ezt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/1187-1/2019.  számú  törvényességi  felhívására  figyelemmel  2019.
december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság megfelelő módon – már a napirend
előkészítése során is – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 19-
ei  zárt  ülésén  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
folyószámla-hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a
bizottság  az  Mötv.  46.  §  (2)  bekezdésének  c)  pontja  alapján  rendelte  el.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az az álláspontja, hogy az Mötv.
46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan kötelezettséget a képviselő-
testület,  illetve bizottságai  számára,  amely szerint  a  döntését  indokolni  kellett
volna.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem felelt meg az Mötv. 52. § (1)
bekezdés  d)  pontjában  és  az  ülés  időpontjában  hatályos  SZMSZ  41.  §  (1)
bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült jegyzőkönyv a határozatképességet a valóságnak megfelelően állapítja
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meg, a jegyzőkönyv azonban hibás a tekintetben, hogy a valóságtól  eltérően
Utassy Éva képviselő bizottsági tagot a bizottsági ülésen jelenlévőnek tünteti fel.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a
bizottság eljárása nem felelt meg az Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában
foglaltaknak akkor, amikor az ülésen nem került ismertetésre a döntési javaslat
pontos tartalma, és kijelenti, hogy működése során a közgyűlés és bizottságai a
törvényességi felhívásban foglaltak szerint járnak el.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  ülésén
hozott  határozat  megjelölése  nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,
valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz  közzététele  során  megjelöléséről  szóló  15.  §-ában  és  19.  §-ában
foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint módosítja.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült  jegyzőkönyv  tartalmazza  a  84.  sorszámú  határozatra  vonatkozóan  a
szavazás  számszerű  eredményének  megállapítását  a  85.  sorszámú
határozatban, de felhívja arra a bizottság figyelmét, hogy ülésein a napirendek
elfogadásakor a szavazás számszerű eredményét a bizottság üléséről készült
jegyzőkönyv a megfelelő helyen tartalmazza.

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottságot, hogy soron következő rendes ülésén a bizottság
2019.  november  19-ei  zárt  ülésén  készült  jegyzőkönyvet  javítsa  ki,  melynek
során
- rögzítse az ülés helyszínét,
- a jelenlévők közül törölje Utassy Éva képviselő bizottsági tagot.

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottságot,  hogy  a  zárt  ülés  meghívója  elkészítése  során
legyen figyelemmel arra, hogy nyílt és zárt ülése ne essen egy időpontra, mert az
ülés összehívása ez esetben nem szabályszerű.

12. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 30.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1262-1/2019. számú törvényességi
felhívásának  megtárgyalását  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1262-1/2019. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  megvizsgálta  a  Fejér
Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra sem vitatja,  hogy a közgyűlés
2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt  szabályszerű,  azonban
rögzíti,  hogy  ezt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  számú
törvényességi  felhívására  figyelemmel  2019.  december  19-én megtartott  nyílt  ülésén
orvosolta.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság megfelelő módon – már a napirend előkészítése során is – mérlegelés
tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 19-ei zárt ülésén a „Javaslat Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-hitel igénybevételéről” című napirendet
zárt ülésen tárgyalja meg a bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az az álláspontja, hogy az Mötv. 46. §
(2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan kötelezettséget a képviselő-testület, illetve
bizottságai számára, amely szerint a döntését indokolni kellett volna.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem vitatja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült  jegyzőkönyv  nem
tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem vitatja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt üléséről készült jegyzőkönyv és melléklete
(jelenléti  ív)  nem felelt  meg az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  és  az  ülés
időpontjában  hatályos  SZMSZ  41.  §  (1)  bekezdésében  foglaltaknak,  ezért
jogszabálysértő.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült  jegyzőkönyv  a
határozatképességet  a  valóságnak  megfelelően  állapítja  meg,  megállapítja  továbbá,
hogy a jelenléti ívet dr. Székely Károly képviselő bizottsági tag aláírta, de a zárt ülésen
nem volt jelen. A közgyűlés rögzíti, hogy e tény annak a kialakult rossz gyakorlatnak a
következménye,  hogy  a  nyílt  és  zárt  ülés  jelenléti  íve  a  nyílt  ülés  megkezdését
megelőzően aláírásra kerül, amely gyakorlatot a közgyűlés és a bizottságok ülésén nem
szabad folytatni.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a bizottság eljárása nem felelt meg az
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Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak akkor, amikor az ülésen nem
került ismertetésre a döntési javaslat pontos tartalma, és kijelenti, hogy működése során
a közgyűlés és bizottságai a törvényességi felhívásban foglaltak szerint járnak el.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság 2019. november 19-ei  zárt  ülésén hozott  határozatok megjelölése nem
felel meg a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő
és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során megjelöléséről szóló 15. §-
ában és 19. §-ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi
felhívásban foglaltak szerint módosítja.

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a napirendek sorrendje nem felelt
meg az SZMSZ 12. § (5) bekezdésében foglaltaknak, utasítja a bizottságot, hogy az
SZMSZ e rendelkezésétől  ne térjen el.  A közgyűlés utasítja továbbá a bizottságokat,
hogy az ülésükről  készült  jegyzőkönyv tartalmazza a meghívóban feltüntetett  javasolt
napirendi pontokat.

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a bizottság nem választott jegyzőkönyv-
hitelesítőt, ezért eljárása nem felelt meg az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltaknak,
ezért utasítja a bizottságot,  hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő választásról minden ülésén
gondoskodjon.

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  782/2019.  (XI.19.)  határozat  esetében  az  előterjesztés  tartalmazott
határozati  javaslatot  polgármesteri  határozattervezet  formájában,  ezért  álláspontja
szerint a bizottság működése e tekintetben nem volt jogszabálysértő.

12. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi
bizottságot, hogy soron következő rendes ülésén a bizottság 2019. november 19-ei zárt
ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki, melynek során rögzítse az ülés helyszínét.

13. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi
bizottságot, hogy a zárt ülés meghívója elkészítése során legyen figyelemmel arra, hogy
nyílt és zárt ülése ne essen egy időpontra, mert az ülés összehívása ez esetben nem
szabályszerű.

14. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatot a
Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra
kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
   a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1263-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1263-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú, a közgyűlés 2019.
november 21-ei nyílt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, így bizottságai jogszerűen működni nem tudtak, azonban rögzíti,
hogy ezt Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019. számú törvényességi
felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  2019.
november 21-ei nyílt ülésről készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem
felel  meg az Mötv.  52. § (1) bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában
hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az SZMSZ 29. § (4)
bekezdésének a jegyzőkönyvvezető választására vonatkozó része nem felel meg
az Mötv. 52. § (2) bekezdésében és a 81. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert
jogszabályi  rendelkezések  alapján  a  közgyűlési  ülések  jegyzőkönyvének
elkészítéséről a jegyzőnek kell gondoskodnia, és a hivatali dolgozók feladatait a
jegyző  határozza  meg.  A  hatályos  törvényi  rendelkezésekkel  való  összhang
megteremtése érdekében a közgyűlés az SZMSZ-t módosítja.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  megfelelő
módon – már a napirend előkészítése során is, hiszen az üzleti titok védelmét a
hitelintézet kérte – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 21-ei
ülésén a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-
hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés az
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, minősített többséggel zárt ülés
tartását  rendelte  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  az
álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan
kötelezettséget a képviselő-testület számára, amely szerint a döntését indokolni
kellett volna. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja továbbá,
hogy a közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján történő zárt
ülés elrendelését az Mötv. hatályba lépése óta sohasem indokolta meg, és ezen
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gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  egyszer  sem  élt
törvényességi felhívással.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  5.  pontban  előadottakra
figyelemmel  a  2019.  november  21-ei  ülésén  elfogadott  633.-634.  sorszámú
határozatait megerősíti.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  633/2019.
(VI.20.)  a  tekintetben  jogszabálysértő,  hogy  a  döntés  megjelölése  nem  a
közgyűlés  nyílt  ülésének  valós  időpontját  tartalmazza,  melyre  figyelemmel  e
határozat megjelölését „633/2019. (XI.21.)”-re módosítja.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1264-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1264-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú, a közgyűlés 2019.
november 21-ei nyílt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű,  azonban  rögzíti,  hogy  ezt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/1187-1/2019.  számú  törvényességi  felhívására  figyelemmel  2019.
december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  2019.
november 21-ei nyílt ülésről készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem
felelt  meg az Mötv. 52. § (1) bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában
hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  2019.
november  21-ei  zárt  ülésének  napirendjét  a  nyílt  ülésen  elfogadta,  egyúttal
rögzíti,  hogy a közgyűlés az Mötv.  46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján
történő zárt ülés napirendjeit az Mötv. hatályba lépése óta minden alkalommal a
nyílt  ülésen  fogadta  el,  és  ezen  gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal egyszer sem élt törvényességi felhívással.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a jövőben működése
során figyelembe veszi a törvényességi felhívást a tekintetben, hogy a zárt ülés
napirendjét nem nyílt, hanem zárt ülésen fogadja el.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  akként  határoz,  hogy  a  2019.
november 21-ei zárt ülését megismételni nem kívánja tekintettel arra, hogy a zárt
ülésén hozott  687. 688.,  689.,  690. és 691. sorszámú döntései  végrehajtásra
kerültek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülésen elfogadott 687., 688.,
689., 690. és 691. sorszámú határozatát megerősíti.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az SZMSZ 29. § (4)
bekezdésének a jegyzőkönyvvezető választására vonatkozó része nem felel meg
az Mötv. 52. § (2) bekezdésében és a 81. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert
jogszabályi  rendelkezések  alapján  a  közgyűlési  ülések  jegyzőkönyvének
elkészítéséről a jegyzőnek kell gondoskodnia, és a hivatali dolgozók feladatait a
jegyző  határozza  meg.  A  hatályos  törvényi  rendelkezésekkel  való  összhang
megteremtése érdekében a közgyűlés az SZMSZ-t módosítja.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  megfelelő
módon – már a napirend előkészítése során is, hiszen az üzleti titok védelmét a
hitelintézet kérte – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 21-ei
ülésén a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-
hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés az
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, minősített többséggel zárt ülés
tartását  rendelte  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  az
álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan
kötelezettséget a képviselő-testület számára, amely szerint a döntését indokolni
kellett volna. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja továbbá,
hogy a közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján történő zárt
ülés elrendelését az Mötv. hatályba lépése óta sohasem indokolta meg, és ezen
gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  egyszer  sem  élt
törvényességi felhívással.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az ülésen eljárása
nem felelt meg az SZMSZ 19. § (1) bekezdésében foglaltaknak, azaz az ülésen
nem került  ismertetésre  a  bizottsági  véleménye,  és  kijelenti,  hogy működése
során a törvényességi felhívásban foglaltak szerint jár el.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
2019. október 31-ei, 2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak
megerősítését  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
12/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 31-ei, 2019.
november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, így bizottságai jogszerűen működni nem tudtak, azonban rögzíti,
hogy ezt Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019. számú törvényességi
felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta,
így  többek  között  a  közgyűlés  bizottságait  a  felhívásban  foglaltak  alapján
ismételten megválasztotta.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október
31-ei rendkívüli nyílt ülésén meghozott 608-610. sorszámú, 612-613. sorszámú,
valamint 620-626. sorszámú határozatait megerősíti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október
31-ei rendkívüli nyílt ülésén meghozott 614-619. sorszámú, illetve 625. sorszámú
határozatairól  2020.  február  havi  ülésén  dönt  tekintettel  arra,  hogy  e
határozataival szemben a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást
nyújtott be FE/02/13-1/2020. Iktatószámon, melyet külön kell megvizsgálnia.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2019.
november 21-ei rendes nyílt ülésén meghozott 628-691. sorszámú határozatait
megerősíti.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2019.
december 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén meghozott 692-714. sorszámú
határozatait megerősíti.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy a jelen
határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül az ülésről
készült jegyzőkönyvben küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 7.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és  a  helyi  Nemzetiségi  Önkormányzatok  között  fennálló  együttműködési
megállapodás 4. számú módosítását – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
13/2020. (I 23.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló 

együttműködési megállapodás 4. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2018. február 1-
én létrejött Együttműködési Megállapodás 4. számú módosításához hozzájárul.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat 1 – 2. mellékletét képező Együttműködési Megállapodás 4. számú
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési
Megállapodást  az  Önkormányzat  képviseletében  írja  alá,  egyben  felkéri  a
határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                  a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.

    - a megállapodás aláírására: 2020. január 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Nemzetiségi
Önkormányzata támogatás iránti kérelmének elbírálását – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
14/2020. (I.23.)  határozata   

a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 100.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő  támogatást  biztosít  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) számára a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése
terhére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  Polgármestert  a jelen
határozat mellékletét képező pénzeszköz átadási szerződés megkötésére.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy a jelen
határozatban  vállalt  kötelezettséget  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetése tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                  a jogi és közgyűlési osztály vezetője

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.

    - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
                          követő 15 napon belül

    - a kötelezettségvállalás teljesítésére a szerződésben foglaltak
                          szerint 

    - a kötelezettségvállalás figyelembe vételére a költségvetési rendelet
                          tervezésének időpontja 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, Római körút 38/B. szám alatti
önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség  ingyenes  használatba  adását  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
15/2020. (I.23.)  határozata 

 a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, 
Római krt. 38/B. szám alatti önkormányzat tulajdonú ingatlanban helyiség

ingyenes használatba adásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  (továbbiakban:
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező 2400 Dunaújvárosi, Római krt. 38/
B.  szám  alatt  található,  dunaújvárosi  451/34/D/81  hrsz.-ú,  összesen  220  m2

nagyságú helyiség együttesben 1 db irodahelyiséget az egyéb közösen használt
helyiségek  mellett  a  DMJV  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzata  (2400
Dunaújváros,  Városháza  tér  1.)   ingyenesen  használatba vegye határozatlan
időre, a nemzetiségi feladataik ellátása érdekében

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  Polgármestert  a jelen
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés megkötésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                  a jogi és közgyűlési osztály vezetője

      a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.

         - a  szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
               közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Egyetem beszámolóját – mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
16/  2020.     (I.  23  .)     határozata  

a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte  és  elfogadja a
Dunaújvárosi  Egyetem –  690/2018.  (XII.13.)  határozat  alapján  megkötött
stratégiai együttműködési megállapodásról szóló – beszámolóját.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Egyetem rektorának részére.

Felelős:  - a határozat közléséért:
     a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  2020. február 7. 
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására
megkötött  feladatellátási  szolgáltatási  szerződés  módosítását  –  mellette  szavazott  10  fő
(Barta Endre, Cserna Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
17/2020. (I.23.) határozata

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fészek Gyermekvédő
Egyesület  (2030  Érd,  Karolina  u.  3.)  fenntartásában  lévő  gyermekek  átmeneti
otthonában  biztosított  férőhely  után  fizetendő  havi  készenléti  díj  200.800.-  Ft-ról
207.630.- Ft-ra, a  tényleges gondozási díjat 892,- Ft-ról 1.500,- Ft-ra történő emelését
2020.  január  1.  napjától  egyúttal  a  375/2014.  (XI.  13.)  határozattal  jóváhagyott,  a
Fészek  Gyermekvédő  Egyesülettel   –  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező
önkormányzati  feladat  ellátására  –  2014.  november  25-én  megkötött  feladatellátási
szolgáltatási  szerződés  4.1.a),  4.1.b),  valamint  4.5.    5.4.  és  5.5.  pontjának  a
módosításához a határozat melléklete szerint 2020. január 1. napjától hozzájárul.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat mellékletét képező 3. számú módosító szerződés aláírására.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 15.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás
fedezete a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került.

Felelős  :   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester

                        - a kötelezettségvállalás előkészítéséért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a 3. számú módosító szerződés aláírását követő 5 napon belül

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  e
határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére. 

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 5. 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,
valamint  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  közötti  együttműködési
megállapodás elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2020. (I.23.) határozata

az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint DMJV Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Oktatási
Hivatallal,  valamint  a  Dunaújvárosi  Óvodával  együttműködési  megállapodást
köt az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím tárgyában.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást aláírja és
felkéri, hogy a határozattal együtt küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester      
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: azonnal
                - a szerződés és határozat megküldésére:
                  az aláírást követően azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító
berendezések  üzemeltetési  munkáinak  ellátásáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  9  fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), nem szavazott  1 fő (Barta Endre),  távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi  Konrád, Szepesi  Attila,  Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros
területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátását
bruttó 3.048.000,- Ft/év összegért a Swarco Hungaria Kft.-vel végezteti. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.)  pontban  meghatározott
feladat  fedezete  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  melléklet  –  „  2.
Városüzemeltetés”,  „3.  Dologi  kiadás  (jelzőlámpa  üzemeltetés)” sorába
tervezett előirányzat biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
    a polgármester

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  2020. február 14.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos
teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                        a jegyző

    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
                        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő  megállapodást  a
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról szóló 2020.
január  1-től  december  31-ig  terjedő  időszak  megkötésére  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva),
távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/  2020. (I.23.) határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaújvárosi
magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról 

(2020. január 1.– től december 31.-ig ) terjedő időszak megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  határozat  mellékletében
foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Partvédelmi Vállalat között a 2020. I.-XII. havi működési költségei biztosításáról szóló
megállapodást.  A  működési  költség  2020.  január  1.  -  2020.  december  31.  közötti
időszakra  vonatkozó  összege  bruttó  8.539.000,-  Ft,  mely  fedezete  a  2020.évi
költségvetési  rendelet  5.  melléklet  3 Vízgazdálkodás és Vízkárelhárítás 3-as  dologi
kiadás során kerül betervezésre.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának a 2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, továbbá
felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
     a jegyző
   - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  jelen  határozat  mellékletét  képező  a
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2020. I.-XII. havi működési költség biztosításáról
szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 10.



32

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Alkotás utca 8-9. szám alatti rendelő felújítási
munkáiról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/  2020. ( I.23.)     határozata  

az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáiról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Alkotás u. 8-
9. sz. alatti rendelő felújítási munkáit  bruttó  10.281.168,- Ft összegért a DVG
Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Az  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalás  fedezetét Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.

    
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. február 14.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetési rendelet  7.b.
melléklet 11. Egészségügyi  feladatok  „Háziorvosi  rendelők  felújítása”
előirányzat során vegye figyelembe, valamint  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
      - a költségvetés tervezésének előkészítésében való

                             közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
       - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  a 2020. évi költségvetés elfogadásának időpontja         
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  közterületi  fasorainak
növényvédelmi munkáiról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáiról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
Dunaújváros közterületi  fasorainak növényvédelmi munkáinak ellátását bruttó
8.840.730,- Ft/2 év összegért a Hortobágy Kft.-vel végezteti. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.)  pontban meghatározott
feladat fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelete (továbbiakban:  rendelet)  5.  melléklet  –  „  2.  Városüzemeltetés”,  „3.
Dologi kiadás (növényvédelem)” sorába tervezett előirányzat biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  2020. február 14.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos
teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                          a jegyző

   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú,
az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összegfüggő
464/2019.  (VIII.08.)  közgyűlési  határozat  hatályon kívül  helyezéséről,  amely  DVG
Zrt.-vel  kötött  tervezési  feladatok  átadását  érintette  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
23/  2020. (I.23.) határozata  

 a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő 464/2019.(VIII.08.)

közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel kötött
tervezési feladatok átadását érintette

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  tudomásul
veszi  és  jóváhagyja  a  DVG  Zrt.  kérelmét  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt
megvalósításával összefüggő tervezési szerződés megszüntetésére  , s egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1.sz.  mellékletét  képező
megszüntető megállapodás aláírására.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt
megvalósításához  kapcsolódó  tervezési  feladatok  DVG  Zrt.  részére  történő
átadására  vonatkozó 464/2019.(VIII.08.)  közgyűlési  határozatát  hatályon kívül
helyezi.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
                      - a határozat közléséért:
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
24/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az
előterjesztés  mellékletét  képező,  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Integrált
Területi Program módosított változatát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  döntéséről  a  Pénzügyminisztériumot,  illetve  a  regionális  fejlesztési
programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a dokumentum végső
jóváhagyása érdekében.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
    -  a határozat végrehajtásának előkészítésében való

                 közreműködésért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
     - a határozat közléséért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  a határozat megküldésére: 2020. január 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a nagyvárosias beépítésű területek
parkolós  elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések  meghozatalára  című  előterjesztés  I.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
25/  2020. (I.23.) határozata  

a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével foglalkozó
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett

vélemények elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és
figyelembe veszi a  a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével
foglalkozó településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.
rend.) 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és
észrevételeket:
A  véleményezésben  részt  vevők  az  alábbi  táblázat  szerint  adták  meg
véleményüket.
Véleményt vagy tájékoztatást adott:

1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály
3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
5. Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
6. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
9. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
10. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
11. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Nem adott véleményt:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ITM Vasúti Hatósági Főosztály
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság

http://www.kdtvizig.hu/hu/
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Fejér Megyei Önkormányzat
Kisapostag Önkormányzata
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály
Országos Atomenergia Hivatal

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a
nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a Korm. rend. 29/A §-
a szerinti  partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett és a
partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1-2. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített  nagyvárosias beépítésű
területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek
egyeztetési  anyagát  a településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről, valamint
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)
Korm. rendelet előírásai szerint terjessze a közgyűlés elé

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a nagyvárosias beépítésű területek
parkolós  elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések meghozatalára  című előterjesztés II.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/  2020. (I.23.) határozata  

a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével foglalkozó
ingatlanok településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan

készítendő környezeti vizsgálat elkészítéséről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a nagyvárosias
beépítésű  területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó településrendezési
eszközeinek  módosításával  kapcsolatban  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.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi  főépítész  közreműködésével  az  1.  pont  alatti  döntésről  és  indokairól
tájékoztassa  a  környezet  védelméért  felelős  közigazgatási  szervet  és  a
nyilvánosságot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a 0174, 0172/19, 0173/1 és 0173/2
helyrajzi  számú  ingatlanok  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések  meghozatalára  című  előterjesztés  I.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
27/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros 0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési
eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és
figyelembe  veszi  a  0174,  0172/19,  és  a  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos  a településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.
rend.) 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és
észrevételeket:
A  véleményezésben  részt  vevők  az  alábbi  táblázat  szerint  adták  meg
véleményüket.
Véleményt vagy tájékoztatást adott:

1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály
3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
5. Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
6. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
9. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
10. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
11. Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály
12. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Nem adott véleményt:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ITM Vasúti Hatósági Főosztály

http://www.kdtvizig.hu/hu/
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Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság
Fejér Megyei Önkormányzat
Kisapostag Önkormányzata
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Országos Atomenergia Hivatal

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi,  hogy a  0174,
0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok területén településrendezési eszközök
módosításával  kapcsolatos  a  Korm.  rend.  29/A  §-a  szerinti  partnerségi
egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést
lezártnak tekinti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1-2.  pontban  foglaltak  figyelembe  vételével  elkészített  Dunaújváros  0174,
0172/19,  és  a  0173/2  hrsz-ú  ingatlanokra  vonatkozó  településrendezési
eszközeinek  egyeztetési  anyagát  a településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint terjessze a közgyűlés elé

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a 0174, 0172/19, 0173/1 és 0173/2
helyrajzi  számú  ingatlanok  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések meghozatalára  című előterjesztés II.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
28/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros 0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési
eszközeinek módosításához kapcsolódóan készítendő környezeti vizsgálat

elkészítéséről 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  Dunaújváros
0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési eszközeinek
módosításával  kapcsolatban  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.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi  főépítész  közreműködésével  az  1.  pont  alatti  döntésről  és  indokairól
tájékoztassa  a  környezet  védelméért  felelős  közigazgatási  szervet  és  a
nyilvánosságot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.



42

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs
Fórum  működési  költségeinek  elfogadására  című  előterjesztés  „B”  változatú
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
működési költségeinek elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  jelen  határozat
mellékletét  képező  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum
együttműködési megállapodását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett fórum
működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének 1. városfejlesztés és
-rendezés előirányzat sor dologi kiadásai terhére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  az  1.
pontban megnevezett megállapodás megkötésére és a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. március 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri a Fejér Megyei Közgyűlést,
hogy  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  2020.  évi
munkájáról  készítsen  egy  szakmai  beszámolót,  melyet  2021.  január  31-ig
küldjön meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi  főépítész  közreműködésével  a  4.  pont  alatti  döntésről  tájékoztassa a
Fejér Megyei Közgyűlést.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.
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Pintér  Tamás polgármester szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzemre való felkészítése miatt felmerülő
költségek  finanszírozásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
30/2020. (I.23.) határozata

 a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzemre való felkészítése miatt 
felmerülő költségek finanszírozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a dunaújvárosi
325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található, Fabó Éva
Sportuszoda próbaüzemre való  felkészítését  a DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
(továbbiakban: DVG Zrt.) végezte el 2019. augusztus-szeptember hónapokban és úgy
határoz,  hogy  a  próbaüzem  felkészítésére  a  DVG  Zrt.  részére  16.893.286,-  Ft+áfa
vállalkozói díjat fizet.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnökét jelen határozat
1. pontjában hivatkozott munkára vonatkozó vállalkozási szerződés elkészítésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.
pontban  foglaltak  szerint  előkészített  vállalkozási  szerződés  aláírására  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri a polgármestert a
határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                   a polgármester                                   
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke

                        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                    követő 8 napon belül

                      - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                             30 napon belül

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az  1.  pontban
foglalt  kötelezettségvállalást a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye figyelembe,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban
hozott  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  842/2019.  (XII.23.)
határozata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
31/2020. (I.23.) határozata

 a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban hozott DMJV Közgyűlésének
842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 842/2019.(XII.23.) határozata 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi
325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt  található,
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t
(a továbbiakban: DVG Zrt.) bízza meg 2020. január 01. napjától 2020. február 29.
napjáig. A DVG Zrt. vállalkozói díja bruttó 20.125.000,-Ft/hó, melyből levonásra
kerül  a  létesítmény  közüzemi  szolgáltatását  biztosító Dunaújvárosi  Víz-,
Csatorna-,  Hőszolgáltató  Kft.  (a  továbbiakban:  DVCSH  Kft.)  által  nyújtott
valamennyi  közüzemi  szolgáltatás  (ivóvíz  szolgáltatás  és  ahhoz  kapcsolódó
tűzivíz biztosítás, szennyvízgyűjtés és kezelés, távhőszolgáltatás) díja, melyet
az önkormányzat fizet meg számla ellenében, közvetlenül a szolgáltató részére.
Az önkormányzat köteles a DVCSH Kft.-vel fogyasztói szerződést kötni a fenti
valamennyi  közüzemi  szolgáltatásra.  A  DVCSH  Kft.  által  az  önkormányzat
nevére kiállított  számlák másolatát  az önkormányzat köteles a kézhezvételtől
számított 8 napon belül megküldeni a DVG Zrt. részére, aki a számlán szereplő
díjakkal csökkentett vállalkozói díjról állít ki számlát az önkormányzat részére, és
ezt követő 30 napon belül kerül átutalásra a vállalkozói díj a DVG Zrt. részére.

A DVG Zrt. köteles az energia szolgáltatókkal saját nevére szóló szolgáltatási
szerződést  kötni  (villamos  energia,  gáz)  és  köteles  az  üzemeltetésbe  adott
létesítmények  energia  fogyasztását  az  energiaszolgáltatók  felé  megtéríteni  a
vállalkozási díjból.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt
a  közüzemi  fogyasztói  szerződés  megkötéséhez  (átjelentkezés)  szükséges
intézkedések megtételére, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:        
                        a polgármester                                   
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke
                        a vagyonkezelési osztály vezetője
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
650/2019.  (XI.21.)  határozat  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
32/  2020.     (I.23.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
650/2019. (XI.21.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 650/2019. (XI.21.) határozatának
1. pontját az alábbiakra módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 5.364.480,- Ft forrás
biztosít  a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  (székhely:  2721
Pilis,  Jókai  Mór  utca  1/b.;  cégjegyzékszám:  13  09  121769;  adószám:
14404555-2-13; képviseli: Fiel Edit ügyvezető) által elkészített szakértői anyag
megbízási  díjára  és  rendelkezik  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  részére  történő
átutalásról és jelen határozat pénzügyi bizonylata a pénzeszköz átadásának,
melynek pénzügyi teljesítése a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő
Kft. által a DKKA Nonprofit Kft. nevére kiállított számla hitelesített másolatának
Önkormányzat általi kézhezvételét követő 5 napon valósul meg.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére. 

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester
              - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
618/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra  és  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  felügyelőbizottsági  tag  visszahívására,  új
felügyelőbizottsági tag megválasztására című előterjesztés I. határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
33/2020. (I.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
618/2019. (X.31.) határozata módosításról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)  határozatának  1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász  Kézilabda
Akadémia  Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági  tagjait,  Láng  Csabát  és  Hingyi
Lászlót 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és :
Sáfrány Katalint, Kósa Gábort 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  november  01-től  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.” 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                                             
              a polgármester
             - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

      a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                 érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
618/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra  és  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  felügyelőbizottsági  tag  visszahívására,  új
felügyelőbizottsági tag megválasztására című előterjesztés II. határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
34/  2020. (I.23  .  )     határozata   

 a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben
felügyelőbizottsági tag visszahívására új felügyelőbizottsági tag

megválasztására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló  15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §  (2) bekezdése 5)
pontja alapján a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági  tagját  Kovács  Judit  Gabriellát  2020.  január  23-i  hatállyal
visszahívja és:
Szalóki Lászlót  új  felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, 2020. január 24-től
2020. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a társaság által előkészített az alapító okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.

                  ügyvezetője
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

      a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                   érkezésétől számított 8 napon belül

               - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 
                            30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
706/2019.  (XII.05.)  és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
című előterjesztés I.  határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
35/  2020. (I.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
706/2019. (XII.05.) határozata módosításról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  706/2019.  (XII.05.)  határozatának  1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

 „1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt. felügyelőbizottsági  tagjait,  Téglás  Zoltánt,  Vágó  Andrásnét  és  Gergő
Edmondot 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és :
Szántó Péter Lajost, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát, Kárpáti Gábor Istvánt
új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2019. december 6-tól 2020. május
31-ig szóló határozott időtartamra, az elnök 40.000.-Ft/hó, a tagok 30.000,- Ft/hó
díjazás mellett.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                                             
              a polgármester
             - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

      a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
706/2019.  (XII.05.)  és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
című előterjesztés II. határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
36/2020. (I.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
710/2019. (XII.05.) határozata módosításról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  710/2019.  (XII.05.)  határozatának  1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Ingatlanfejlesztő,
Beruházó és Értékesítő Kft.  felügyelőbizottsági tagjait, Nagy Zoltán Györgynét,
Mészáros Lászlót és Tóth Kálmánt 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és:
Lebics Editet, Keresztesi Tamás Bélánét, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                                             
              a polgármester

    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
706/2019.  (XII.05.)  és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
című előterjesztés III. határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
37/  2020. (I.23  .  )     határozata   

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és 

új ügyvezető megválasztására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  Kiss  András
Péter  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  munkaviszonya  a
2018.06.11. napján létrejött és 2019.10.02. napján módosított munkaszerződése
alapján határozott ideig 2021. május 31. napjáig tart.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét Kiss András Pétert a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszahívja, munkaviszonyát a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. § (1)
bekezdése  és  a  társaság  javadalmazási  szabályzata  V.3.  pontja  alapján  a
köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló
2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) és (4) bekezdése figyelembe vételével azonnali
hatállyal indokolás nélkül 2020. január 23. napjával felmondja és 
Tiger Szabolcs választja meg új ügyvezetőnek 2020. január 24. napjától 2021.
május 31. napjáig feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, bruttó
400.000.- Ft/hó, azaz négyszázezer forint/hó munkabér ellenében.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Mt. 79. § (2)
bekezdése alapján az ügyvezető jogosult tizenkét havi távolléti díjára, valamint a
125.  § szerint  a  munkaviszony  megszűnésekor  az  arányos,  ki  nem  adott
szabadság  megváltására,  azaz  6.079.818.-  Ft-ra,  azaz  Hatmillió-
hetvenkilencezer-nyolcszáztizennyolc  forintra.  Az  ügyvezető  az  Mt.  77.  (1)
bekezdés a) pontja alapján végkielégítésre nem jogosult.

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja Kiss András Pétert  a 3.
pontban meghatározott  összeg 2020. január 24. napjáig saját részére történő
átutalására  és  a  munkakör  átadás-átvétellel  kapcsolatos  intézkedések
megtételére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 3. pontban
meghatározottakra forrást biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésében
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és a  költségvetés elfogadása után megtéríti a megjelölt összeget Kiss András
Péter  munkaviszonya  felmondása  miatti  felmerült  kiadásokra  a  Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft. részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője

              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 

              megérkezésétől számított 8 napon belül

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  5.
pontban foglalt kötelezettségvállalást az abban foglaltaknak megfelelően a 2020.
évi költségvetési rendelet következő tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozatban foglaltak szerint, a társaság által előkészített alapító okirat
módosítás  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat
aláírására, valamint az ügyvezetővel a foglalkoztatási szerződés megkötésére
az  ügyrendi  igazgatási  és  jogi  bizottság  állásfoglalását  követően,  továbbá
utasítja a társaság ügyvezetőjét a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásáért:
      a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

      - a határozat közlésében való közreműködésért:            
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való
                  megérkezését követő 8 napon belül

                        - a munkaszerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                          60 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről , illetve
üzleti  tervük  időarányos teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik  teljesítésének követelményeinek  megalkotásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
38/2020.(I.23.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről , illetve üzleti
tervük időarányos teljesítéséről történő adatszolgáltatási és beszámolási

kötelezettségeik teljesítésének követelményeinek megalkotásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy  dönt,  hogy  a  határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok  gazdálkodásáról,
vagyoni  helyzetéről,  illetve  üzleti  tervük  időarányos  teljesítéséről  történő
adatszolgáltatási  és  beszámolási  kötelezettségeik  teljesítésének
követelményeit.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
azon gazdasági társaságok vezető tisztségviselői foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó szerződésekben, akiket a létesítő okirat szerint  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése választ, rendkívüli felmondási okként szerepeljen az 1.
pontban hivatkozottak be nem tartása, megszegése.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
             a polgármester
                az alábbi gazdasági társaságok vezető tisztségviselői:

DVG  Zrt.  ,  DVCSH  Kft.,   Dunanett  Nonprofit  Kft.,  Dunanett
Vagyonkezelő Kft., DVN Zrt., Energo-Hőterm Kft. Energo-Viterm Kft.,
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.,   DKKA Nonprofit  Kft.  MMK
Közhasznú  Nonprofit  Kft.,Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.,  Innopark
Nonprofit Kft.

     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra

érkezésétől számított 8 napon belül,
                2020. február 01. hatálybalépésre
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
826/2019.  (XII.23.)  határozata  módosításra  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
39/  2020. (I.23.) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
826/2019. (XII.23.) határozata módosításra

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 826/2019. (XII.23.) határozatának
1. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kezdeményezi  az  Energo-
Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.  vonatkozásában  az  egyes  víziközmű-
szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentődésű gazdálkodó
szervezetté  nyilvánításáról  szóló  101/2013.  (III.29.)  Korm.  rendeletben  foglalt
eljárás  szerint  az  innovációért  és  technológiáért  felelős  miniszternél  a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65. § (1)
bekezdése  és  a  65.  §  (3)  bekezdése  alapján,  hogy  a  Kormány  rendeletben
stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetté minősítse ezen társaságot, mivel a
társaság  hőtermelési  tevékenységet  is  végez,  ezért  egy  esetleges
fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet, egy esetleges csőd, vagy felszámolási
eljárás veszélyeztethetné a távhőszolgáltatás zavartalan ellátását, mely ellátás
kötelező  önkormányzati  feladat,  a  társaság  hőtermelési  tevékenységével
közvetett módon lakossági igényeket elégít ki, és emiatt nyilvánvalóan kiemelt
közérdek fűződik adósságainak rendezéséhez, valamint a szolgáltatásbiztonság
folyamatos fenntartásához.  A Kormány a Cstv.  65.  §-a  szerinti  rendeletet  az
alábbi  időpontokban  alkothatja  meg:  a)  csőfeljárás  esetén  legkésőbb  a
csődeljárás kezdő időpontjától számított 30 napon belül; b) felszámolási eljárás
esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 365 napon
belül.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1. pontban foglaltakhoz szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére” 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  826/2019.
(XII.23.) határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 

       a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízásáról  az
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a
dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós
szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,  valamint  egyéb  jogi
feladatok ellátására vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
40/2020. (I.23.)   határozata  

a Kummer Ügyvédi Iroda megbízásáról az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási
Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok

üzemeltetésre, illetve a Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása
szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi

sorsával összefüggő jogi feladatok, valamint egyéb jogi feladatok ellátására
vonatkozóan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  az UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésre, illetve a Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése
és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött  koncessziós
szerződés további jogi sorsával összefüggő  jogi feladatok  ellátásával, továbbá
jogi képviselet ellátásával a személyiségi jogok megsértése miatti, illetve sajtó-
helyreigazítás eljárásokban, az önkormányzat médiával való kapcsolattartásával,
az Önkormányzat által üzemeltetett médiatartalmak működtetése, szerkesztése
körében  az Önkormányzat hivatali munkatársainak jogi tanácsadás nyújtásával,
jogvitás  eljárásaiban,  egyéb  jogi  koordinációs,  jogi  tanácsadási  feladatok
ellátásával  a Kummer Ügyvédi Irodát (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14. III. em. 323., dr. Kummer Ákos ügyvéd) bízza meg   650.000,- Ft, azaz
hatszázötvenezer forint + 27% Áfa havi megbízási díj ellenében, 2020. február
01.  napjától  2020.  április  30.  napjáig  terjedő  határozott  időre  a  határozat
mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  1.  pontja  szerinti,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási
szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott  ügyvédi  megbízási  díjra  bruttó  2.476.500,-  Ft, azaz  bruttó
kétmillió-négyszázhetvenhatezer-ötszáz  forint  összeget biztosít  a  2020.  évi
önkormányzati költségvetésében.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
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                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  történő megérkezésétől számított 8 napon belül

                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 30 napon belül

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a  3. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Bajáky  és  Társa Ügyvédi  Iroda megbízásáról
büntetőjogi  felelősség  megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és
Működtető  Kft. gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel  összefüggő  egyes  jogi  feladatok  ellátásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
41/2020. (I.23.)   határozata  

a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízásáról büntetőjogi felelősség
megállapítása, valamint az Energo-Hőterm Beruházó és Működtető Kft.

gazdálkodása során tapasztalt, a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekkel
összefüggő egyes jogi feladatok ellátásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  egyes
személyekkel  szembeni  büntetőjogi  felelősség  megállapítása,  valamint  az
Energo-Hőterm Beruházó és Működtető Kft.  gazdálkodása során tapasztalt,  a
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok
ellátásával a Bajáky és Társa Ügyvédi Irodát (székhely:1027 Budapest, Kandó
Kálmán u. 4., képv.: Dr. Bajáky Tamás irodavezető ügyvéd) bízza meg 30.000,- /
Harmincezer/  Ft  +  ÁFA  munkaóra  és  550,-  Ft  +  ÁFA/km  útiköltség/megtett
kilométer  megbízási  díj  ellenében  a  határozat  mellékletét  képező  ügyvédi
megbízási szerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  1.  pontja  szerinti,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási
szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott  ügyvédi  megbízási  díjra  és  utazási  költségekre  bruttó
20.955.000,-  Ft,  azaz  bruttó  húszmillió-kilencszázötvenötezer  forint
keretösszegű forrást biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésében.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő

                megérkezésétől számított 8 napon belül
              - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való

                          közlését követő 30 napon belül

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a  3. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari
Parkban  található  ingatlanok  hasznosítására című  előterjesztés  „B”  változatú
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
42/  2020. (I.23.) határozata  

a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban

található ingatlanok hasznosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Sifeko Kft. ( 2400
Dunaújváros,  Neumann  J.  u.  5.)  és  a  Darusín  Kft.  (  2400  Dunaújváros,
Neumann  J.  u.  16.)  vételi  szándékát  az  önkormányzat  tulajdonát  képező,
dunaújvárosi  3958/4  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű,  9729  nm  nagyságú  belterületi  ingatlan  vonatkozásában,
valamint a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály állásfoglalását,
mely szerint  az ingatlan csak akkor értékesíthető, ha az ingatlanon található
szennyvízátemelő részére egy önálló telek lesz kialakítva.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat  1.
pontjában  hivatkozott  ingatlan  megosztását  aszerint,  hogy  a  3958/4  hrsz.-ú
ingatlanból  kialakításra  kerül  a  3958/6  hrsz.-ú,  4416  nm  nagyságú,  kivett
beépítetlen terület és a 3958/7 hrsz.-ú, 4843 nm nagyságú, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű  ingatlanok,  továbbá  a  3958/5  hrsz.-ú,  kivett  út
megnevezésű ingatlanhoz kerül csatolásra a 3958/4 hrsz.-ú ingatlanból 470 nm
nagyságú ingatlanrész,  egyúttal  úgy határoz,  hogy az  FM:  242/2019 számú
változási vázrajz szerinti telekalakítás alapján értékesíti pályázat mellőzésével –
tekintetettel arra, hogy az ingatlanok bruttó forgalmi értéke nem éri el a nemzeti
vagyonról  szóló  CXCVI.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében  és  Magyarország
2020.  évi  központi  költségvetéséről  szóló 2019. évi  LXXI.  törvény 5.§ (3)  c)
pontjában hivatkozott 25 millió forintos értékhatárt - a 3958/6 hrsz.-ú ingatlant a
Sifeko  Kft.  és  a  3958/7  hrsz.-ú  ingatlant  a  Darusín  Kft.  részére,  az
értékbecslésben  megállapított  800,-Ft/m²  +Áfa,  (bruttó  1.016,-Ft/m²),  azaz  a
3958/6 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 3.532.800,-Ft+áfa (bruttó 4.486.656,-
Ft),  a  3958/7  hrsz.-ú  ingatlan  vonatkozásában  3.874.400,-Ft+áfa  (bruttó
4.920.488,-Ft)  vételáron,  azzal,  hogy  a  vételáron  felül  a  vevőket  terheli  az
ingatlan  forgalmi  értékbecslésének,  a közműcsatlakozások és  az  igényelt
közműkapacitás biztosításának költségei, a vevő által megbízott jogi képviselő
megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően, valamint
vevő tűrni  köteles 2020.  december 31-ig a Mészáros és Mészáros Kft.  által
végzett földdeponálást az ingatlanon.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint elkészített változási vázrajz és 
adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                 számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  ELENA  projekt  önrésze  fedezetének
biztosításáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2020. (I.23.) határozata

az ELENA projekt önrésze fedezetének bíztosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ELENA projekt
menedzsmentjébe  delegált  2  fő  köztisztviselő  illetményére  2020.  évben
(munkáltatót  terhelő  adóval  együtt),  összesen  12.102.500,-  Ft,  azaz
tizenkettőmillió-százkettőezer-ötszáz forintot, cafetéria juttatásként 383.562,- Ft,
azaz  háromszáznyolcvanháromezer-ötszázhatvankettő  forintot,  valamint
számlavezetési költségként 27.025,- Ft, azaz huszonhétezer-huszonöt forintot,
mindösszesen 12.513.100,-  Ft-ot,  azaz tizenkettőmillió-ötszáztizenháromezer-
száz forintot biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  szereplő  összegek  Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatához való utalásáról gondoskodjon, továbbá
felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  szereplő  összegeket  a  2020.  évi
költségvetés tervezése során vegye figyelembe  

Felelős:  - az 1. pontban meghatározott összeg átutalásáért
                    a polgármester

             - az utalásban való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        - a költségvetés tervezésérért:
     a jegyző

                   - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: - az utalásra 2020. január 31. 
                   - a 2020. évi költségvetési rendelet elkészítésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával
kapcsolatos döntések meghozatalára című határozati javaslatot – mellette szavazott
10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),
távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
44/  2020. (I.23.) határozata  

az építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatos döntések
meghozatalára

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  megállapodást  köt  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatallal  az  építésügyi  igazgatási  feladatok  és  az  ahhoz  tartozó
személyek, ingatlanok és tárgyi eszközök átadásával kapcsolatban.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására e határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való

                közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. január 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 2020. évi munkatervének 1. módosításáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
45/2020. (I.23.) határozata

a 2020. évi munkatervének 1. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 792/2019.  (XII.  19.)  határozatával
elfogadott  2020.  évi munkatervében  a  2020.  február  20-ra  tervezett  közgyűlési
időpontot 2020. február 13-ra módosítja.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      valamennyi osztályvezető
    - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja:
      a jogi és közgyűlési osztályvezető

Határidő  :   2020. február 13.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala  2019.  évi  munkájáról  szóló  beszámoló  elfogadásáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
46/  2020. (I.23.) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  beszámolóját  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi  tevékenységéről  a  határozat  mellékletét  képező
beszámoló szerint.

Felelős:   az aljegyző
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés I. határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
47/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Boórné Menyhárt Mónikát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

    - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés II. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
48/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Keresztesi Tamást megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

3.
Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés III. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
49/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok – póttagjának Varga Ferencnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
              - a végrehatásban való közreműködését:

    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés IV. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
50/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Juhászné Nagy Mariannát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés V. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
51/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Varjasiné Fülöp Erikát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés VI. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
52/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kovács Tamás Zoltánt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  VII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
53/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Tóth Melindát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  VIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
54/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hegedűsné Sárközi Anikót megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés IX. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
55/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Farkas Katalint megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

    - a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés X. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
56/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Bátai József Kálmánnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés XI. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
57/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Dombai Gyöngyit megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
58/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Básthy Saroltát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
59/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Básthy Tibort megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XIV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
60/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Pintér Ildikót megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
61/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Garbacz Ágnest megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
              - a végrehatásban való közreműködését:

    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XVI.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
62/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Farkas Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                      a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
        az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XVII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
63/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Bájics Bernadettet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                    - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XVIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
64/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Bartal Ferencet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                      a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
        az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XIX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
65/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Németh Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hudiné Laczkó Évát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
              - a végrehatásban való közreműködését:

    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXI.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
67/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának  Renyák Krisztinát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
68/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hibácskó Ferenc Istvánt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
69/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Borsos Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXIV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
70/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Péntek Klárát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő (Pintér Tamás),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kósa-Somogyi Máriát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXVI.  határozati
javaslatát– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kósa-Somogyi Gabriellát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXVII.  határozati
javaslatát– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
73/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hertz Katalint megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXVIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő (Pintér Tamás),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
74/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok – póttagjának Ozvald Barbarát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXIX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
75/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Lengyel Gabriellát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
76/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Komjáti Jánosnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXXI.  határozati
javaslatát– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
77/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Vári Erzsébetet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                      a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
        az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési  határozatainak
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette  szavazott  10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
78/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata folyószámlahitel igénybevételéről” szóló 691/2019. (XI.21.)
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta, és
egyetért  azzal,  hogy  a  2020.  évben  jelentkező  költségvetési  bevételek  és
teljesítendő költségvetési kiadások időbeni elkülönülése, egyenlőtlensége miatt
keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli lejáratú folyószámlahitelt
vegyen igénybe 1.000.000.000 Ft erejéig.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Megyei Jogú  Vá-
ros Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötéséről” szóló 714/2019.
(XII.05.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata átmeneti likviditási problé-
mák áthidalása céljából 1.000.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú
folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től a fo-
lyószámlahitel  folyósítási  feltételeinek teljesítését követően  2020. szeptember
30-ig, majd  2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő időszakban az
OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret össze-
ge 2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő időszakban nem haladhat-
ja meg a 2020. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparűzési
adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértá-
mogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettsé-
get vállal arra, hogy 2020. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére
a 2020. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi ipar-
űzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérke-
ző, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötéséről szóló 714/2019.
(XII. 05.) határozat 5. pontjának végrehajtási határidejét 2020. február 10. nap-
jára módosítja.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott  menetrend-
módosítási javaslat elfogadásának tárgyában – 13-as járat című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
79/  2020. (I.23.) határozata  

a Volánbusz Zrt. által benyújtott menetrend-módosítási javaslat 
elfogadásának tárgyában – 13-as járat

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Volánbusz  Zrt.  által  javasolt
menetrendmódosítást elfogadja a határozat 1. számú melléklete szerint 2020. február
17-i  hatályba lépéssel,  egyben felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére  és  a
határozat  2.  számú  mellékleteként  csatolt  közszolgáltatási  szerződésmódosítás
aláírására. 

Felelős  :    - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: -  a  határozat  közlésére:  a  határozatnak  az  előkészítő  osztályra
érkezésétől         számított 8 nap
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2020. február 10.
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