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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. március 26-ai rendkívüli
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  aki  a  napirendi  pont  levételével  egyetért,  kézfelemeléssel
szavazzon!  Egyhangú.  Tehát  akkor  megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9
igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  tartózkodás  nélkül  és  nem
szavazás nélkül a napirendi pont levételét elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
138/2020. (III.26.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 23. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. március 26-ai rendkívüli nyílt
ülésének meghívó szerinti 23. napirendi pontját, mely „Javaslat a sportszervezetek
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2020. évre” levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  aki  a  napirendi  pontokat  elfogadja,  kézfelemeléssel  szavazzon!
Nem szavazat  nem volt.  Tartózkodás  nem volt.  Megállapítom,  hogy  a
közgyűlés 9 igen szavazattal,  0 nem, 0 tartózkodás mellett  a rendkívüli
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
139/2020. (III.26.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. március 26-ai
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati
rendelete módosítására

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására

4. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására

5. Javaslat  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/513-1/2020.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/514-1/2020.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

8. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/537-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalására

9. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/729-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalására

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési tervének elfogadására

11. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására
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12. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására

13. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési
dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

14. Javaslat  „Médiarendszer  üzemeltetése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

15. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzatának
hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
629/2018. (XI.15.) határozata módosítására

17. Javaslat  a  Dózsa  MoziCentrum  üzemeltetésére  irányuló  beszerzési  eljárás
lefolytatására 

18. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2019.
évre megkötött támogatási szerződés 1. módosítására

19. Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros Vasmű út, páratlan oldal
– zöldfelületi tanulmányterv elkészíttetésével kapcsolatban

20. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a kertes mezőgazdasági övezetekben

21. Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán
a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  fel  nem  használt  támogatási  összegről
történő lemondás jóváhagyására

22. Javaslat  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Programban  nyert  futókör
kialakításához saját forrásból biztosított önerő kiegészítésére

23. Javaslat  az  Élményfürdő  kültéri  medencéje  téliesítése  miatt  felmerülő
többletköltségek  finanszírozására  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.
részére

24. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötött  megbízási,
vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbítására

25. Javaslat  a  DVG  Zrt.  egyes  feladatai,  és  az  ahhoz  kapcsolódó  eszközök,
valamint a humán erőforrás meghatározott részének az INNOPARK Nonprofit
Kft.-be történő átcsoportosítására

26. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbítására
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27. Javaslat tagi kölcsönök módosítására 

28. Javaslat az Anyák a Hordozásért Alapítvány részére helyiség biztosítására –
Dózsa György út 4/C.

29. Javaslat a Városháza Kávézó üzemeltetésére kiírt pályázat értékelésére

30. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  1.  sz.  módosítás  –  2020.  január-
március hónap – megkötésére

31. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  –  2020.  április-december  hónap  –
megkötésére

32. Javaslat  2020.  április-december  hónapokra  a  közterületi  hulladékgyűjtő
edények  és  kosarak  ürítésére  vonatkozó  vállalkozási  keretszerződés
megkötésére

33. Javaslat  a  Ruhagyári  út  elválasztott  rendszerű  kommunális  szennyvízének
gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a
tervezési szerződés aláírására

34. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  Dunaújvárosi  térfigyelő
rendszer működtetésére kötendő együttműködési megállapodás és támogatási
szerződés jóváhagyására

35. Javaslat  a  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Matusz  Árpád
orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére

36. Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

37. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézményátszervezési
javaslatainak (szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére

38. Javaslat  a  Dunaújváros  Római  Katolikus  Plébánia  részére  2019.  évben
ólomüveg ablak beépítésére  nyújtott  támogatás  elszámolási  határideje,  és  a
támogatási szerződés módosítására

39. Javaslat a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadására vonatkozó
szerződést előkészítő bizottság tagjainak megválasztására

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
2. módosítására

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. módosítására
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a módosított rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
Először  a  módosításról  teszek  fel  szavazást.  Kérem,  aki  a  módosítást
elfogadja,  az  kézfelemeléssel  szavazzon!  Aki  nem?  Aki  tartózkodik?
Egyhangú igennel, 9 igennel a módosítást elfogadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
140/2020. (III.26.) határozata

Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  Tóth
Kálmán  képviselő  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  a  rendelet  4.  §-a  a
következő szöveggel kerüljön elfogadásra: „Ez a rendelet a kihirdetést követő napon
lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.”
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon! Egy szava-
zással döntünk a rendelettervezetről. Egyhangú igent látok, de van-e eset-
leg nem? Tartózkodás? Nincs. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, és
0 tartózkodás mellett a rendeletet elfogadta. 

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  szóló  37/2017.  önkormányzati  rendelet  módosításáról
szóló 11/2020. önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, hogy aki  a rendelettel  egyetért,  kézfelemeléssel  szavazzon! Aki
nemmel? Aki tartózkodik? 

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodás mellett a rendeletet elfogadta. 
Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  megalkotta  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről
szóló  15/2015.  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  12/2020.
önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki  a rendelettervezetettel  egyetért,  kézfelemeléssel  szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik? 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  megalkotta  az  önkormányzati  rendelete  a  szociális
rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról
szóló  35/2015.  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  13/2020.
önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik? 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
141/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  –  299/2016.  (V.19.)
határozatával  elfogadott  –  Dunaújváros  Településszerkezeti  Tervének módosítását
azzal,  hogy  az  eredeti  1.a  melléklet  Településszerkezeti  tervlap  helyébe  a  jelen
határozat  1.  sz.  mellékletét  képező,  a  módosításokat  tartalmazó  egységes
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön.

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

Határidő: 2026. május 19.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a rendelettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik? 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal,  0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta. 

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése megalkotta a Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló
15/2016.  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  14/2020.
önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:
 
Kérem, aki a rendelettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik? 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal,  0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése megalkotta a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű
adatok  megismerésére  irányuló  igények  teljesítésének  rendjéről  szóló
34/2019.  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló
15/2020. önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a rendelettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik? 

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodás mellett a rendeletet elfogadta.

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  megalkotta  az  önkormányzati  képviselő,  a  nem  képviselő
bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 16/2020. önkormányzati
rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki
nem? Aki tartózkodik? 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
142/  2020. (III.26.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/537-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/537-1/2020.  számú
javaslatát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a
közgyűlés 2020. január 23-ai nyílt üléséről készített jegyzőkönyv ellentmondásos
mind a megválasztott  képviselők számát,  mind a jelenlévő képviselők számát
illetően,  mely  ellentmondás  akként  oldható  fel,  hogy  a  közgyűlés  ülésének
legelején, a határozatképesség megállapításakor a megválasztott 15 képviselő
közül 12 fő volt jelen, akikhez később csatlakozott 1 fő, így az ülésen jelenlévő
képviselők száma 13 főre változott.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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. március 30.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki
tartózkodik? Aki nemmel szavaz? 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
143/  2020. (III.26.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/729-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/729-1/2020.  számú
javaslatát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a
közgyűlés  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottságának  a  2020.  január  21-ei  és
2020.  február  11-ei  üléséről  készült  jegyzőkönyveiben  a  határozatok
sorszámozása  nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 19. §-
ában foglaltaknak, mivel a határozatok sorszámozása nem folyamatos.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az ifjúsági,
sport  és  turisztikai  bizottságot,  hogy  a  2020.  február  11-ei  üléséről  készült
jegyzőkönyvben  a  határozatok  sorszámozását  javítsa  ki  annak
figyelembevételével,  hogy  a  határozatok  sorszámozása  a  14.  sorszámmal
kezdődjön,  felkéri  továbbá  a  közgyűlés  bizottságait,  hogy  a  határozatok
folyamatos sorszámozására fokozott figyelmet fordítsanak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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. április 15.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem,  0
tartózkodással a határozatot elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
144/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési tervéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező –
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti,  valamint  az  elektronikus  közbeszerzés  részletes  szabályairól  szóló
424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közbeszerzési referensek
Határidő: a közzétételre 2020. március 31.
                a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv
                közzétételének időpontjáig tart.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
145/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2020. április
1-i hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hatályon  kívül  helyezi
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  59/2018.
(I.25.) , 700/2018. (XII.13.) határozatát és annak mellékletét.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  elfogadott  Közbeszerzési  Szabályzatot
aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
  a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
  a közbeszerzési referensek

Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak
fel és hangosan mondják be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád nincs jelen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna nincs jelen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila nincs jelen
Dr. Székely Károly - igen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva nincs jelen
és a saját szavazatom – igen

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem és 0 tartózko-
dás.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
146/  2020. (III.26.) határozata  

 „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének

megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  876/2019.
(XII.23.) határozatával  támogatta  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  vala-
mint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú  a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbe-
szerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a ROXIN GROUP Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) ajánlatte-
vő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás ered-
ményes.

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.  pontban
foglalt  közbeszerzési  eljárás  keretében  benyújtott  ajánlatok  alapján  a  Roxin
Group Kft. (Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.), mint a legkedvezőbb
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érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és fel-
hatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat összege a teljes szerződéses időszakra nettó 33.840.000,- Ft
+ Áfa,  összesen  bruttó  42.976.800,-  Ft,  folyamatos  teljesítéssel,  és  három
havonta történő számlázással. 

5. A 4. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése  876/2019.  (XII.23.)  határozatával  kötelezettséget
vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szó-
ló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „4. Környezet-egészség-
ügy – 3. Dologi kiadások” során nettó 14.100.000 Ft + ÁFA összegben rendel-
kezésre áll.

6. Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy
az  4.  pontban  szereplő  szolgáltatás  megrendelés,  mint  kötelezettségvállalás
2021.-2022. évi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021-2022. évi költségvetésében betervezésre kerül a szerződés teljes idősza-
kát tekintve 19.740.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 25.069.800,- Ft ösz-
szegben. 

7. Dunaújváros  MJV Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  6.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2022. évi költségvetés tervezése
során vegye figyelembe. 

Felelős:   a költségvetés tervezéséért:
                          a jegyző

                a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2021.-2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

8. Dunaújváros  MJV Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  4.
pontban meghatározott szerződés aláírására. 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2020. április 30.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak
fel és hangosan mondják be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Dr. Székely Károly - igen
Tóth Kálmán - igen
És a saját szavazatom - igen

Megállapítom,  hogy  a  szavazás  9  igen,  0  nem  és  0  tartózkodással
egyöntetűen elfogadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
147/  2020.(III.26.) határozata  

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak

elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosi
köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” tár-
gyú közbeszerzési eljárásra  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását hatá-
rozza el, jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban
foglalt tartalommal.

2.) Az  1.)  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  2020.  évben  megvalósuló
szolgáltatás  megrendelés  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet  „2.
Városüzemeltetés  – 3.  Dologi  kiadások” során nettó  40.000.000 Ft  +  ÁFA
összegben rendelkezésre áll.

3.)Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy
az 1.) pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás
fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2025. évi
költségvetésében  betervezésre  kerül  40.000.000,-  Ft  +  ÁFA/  év,  azaz  a
szerződés teljes időszakát  tekintve  160.000.000,-  Ft  + ÁFA,  mindösszesen
bruttó 203.200.000,- Ft összegben. 

4.)Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy a 3.)
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2025. évi költségvetés tervezése
során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                          a jegyző
                        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2021.-2025. évi költségvetés tervezésének időpontja

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
1.)  pontban  foglalt  eljárás  hirdetményének  az  Európai  Unió  Hivatalos
Lapjában való megjelenéséről valamint az eljárás Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben való megindításáról gondoskodjon. 

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

Határidő: az közbeszerzési dokumentumok megküldésére: 
                2020. április 15.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem  a  tisztelt  képviselő-társaimat,  hogy  a  nevük  felolvasása  után
álljanak fel és hangosan mondják be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Dr. Székely Károly - igen
Tóth Kálmán - igen
És az én szavazatom - szintén igen

Megállapítom,  hogy  a  szavazás  eredménye:  9  igen,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk, a határozatot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
148/  2020.(III.26.) határozata  

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Médiarendszer
üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás le-
folytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési doku-
mentumokban foglalt tartalommal.

2. Az  1.)  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  2020.  évben  megvalósuló
szolgáltatás  megrendelés  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete5.  melléklet  „9.
Kulturális, oktatási ifjúsági feladatok – Dologi Kiadások” során 100.000.000 Ft +
Áfa értékben rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy
az 1.)  pontban  szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás
fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2024. évi
költségvetésben  betervezésre  kerül  200.000.000  Ft  +  ÁFA/  év,  azaz  a
szerződés teljes időszakát tekintve 700.000.000 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó
889.000.000 Ft összegben.

4. Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy a 3.)
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2024. évi költségvetés tervezése
során vegye figyelembe. 

Felelős:  - a költségvetés tervezéséért:
                           a jegyző
                         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
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                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2021.-2024. évi költségvetés tervezésének időpontja

5. Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
1.) pontban foglalt eljárás hirdetményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való  megjelenéséről  valamint  az  eljárás  Elektronikus  Közbeszerzési
Rendszerben való megindításáról gondoskodjon. 

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

Határidő: a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: 
                2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel
szavazzon! Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
149/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának hatályon kívül

helyezésére és új szabályzat elfogadására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzatát  (továbbiakban:  beszerzési
szabályzat) 2020. április 1-i hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak
megfelelően fogadja el.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül
helyezi  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
324/2018. (V.17.) határozatát és annak mellékletét.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott beszerzési szabályzatot aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
  a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
  a közbeszerzési referensek

Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
150/  2020.(III.26.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
629/2018. (XI.15.) határozata módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  629/2018.
(XI.15.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„
2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése  úgy  határoz,

hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII  törvény 9.§ h)-j)  pontjában
foglalt kivételek fennállásának igazolására az alábbiakban felsorolt önkormány-
zati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok kötelesek jelen határozati
javaslat mellékletét képező igazolást benyújtani, arra vonatkozóan, hogy a tel-
jes árbevételének hány százaléka származik Dunaújváros MJV Önkormányza-
tától:

- DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- DUNANETT Kft. 
- Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
- Dunaújvárosi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.”

2. A 629/2018. (XI.15.) határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal
fenntartja.

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

Felelős: - a határozat közléséért:
  a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a közbeszerzési referensek
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
151/  2020.(III.26.) határozata  

a Dózsa MoziCentrum üzemeltetésére irányuló beszerzési eljárás
lefolytatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a
kizárólagos tulajdonát képező a dunaújvárosi 141 hrsz.-ú, a valóságban a
2400 Dunaújváros, Dózsa György tér 1. szám alatt lévő Dózsa MoziCent-
rum épületének koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére
irányuló beszerzési eljárás lebonyolítását és  az alábbi három gazdasági
szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező
ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a.) Név: Cinema City Holdco (Hungary) Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24. 1.em.
e-mail: s.davidov@cinemacity.hu

b.) Név: Apolló Mozgókép Kft, 
Székhely: 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4. 
e-mail: mozaikmozi@gmail.com

c.) Név:Mozicentrum Kft. 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Dózsa György tér 1.
e-mail: info@infodirect.hu

2.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Polgármestert,
az  ajánlati  felhívások 1.)  pontban  meghatározott  gazdasági  szereplők
részére történő megküldéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: az ajánlati felhívások gazdasági szereplők részére történő
                      megküldésére: 2020. április 10.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel
szavazzon! Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
152/2020. (III. 26. ) határozata

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2019. évre
megkötött támogatási szerződés 1. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  171/2019.  (III.  21.)  határozata  alapján  a”Védőháló  a  Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  2019.  május  14-én  megkötött  támogatási
szerződés

a) 5. 2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„A támogatás felhasználásának   
 kezdő időpontja: a támogatás kiutalását követő nap
véghatárideje: támogatások: 2020. június 30.

    működési költség: 2020. június 30.” ,

1. b) a szerződés 6. 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
2. „6.4. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes

szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készíteni. A
szakmai  beszámolóban  tájékoztatást  kell  nyújtani  a  Támogatónak  a
támogatott  feladat cél szerinti  megvalósulásáról, a jelen szerződésben
vállalt  kötelezettségek  teljesüléséről.  A szakmai beszámoló és a
pénzügyi elszámolás Kedvezményezett általi benyújtásának határideje a
tárgyévi költségvetési évet követő június 30., vagy  a támogatás végső
felhasználási határidejétől számított 90. nap.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a ”Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány
képviselőjével a határozat mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó támogatási
szerződés 1. módosítását aláírja. 

Felelős: - a  határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
 a szociális osztály vezetője

Határidő:  2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
153/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros Vasmű út, páratlan oldal zöldfelületi tanulmányterv
elkészíttetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul
ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  ajánlattételi
felhívást  tegyen  közzé  Dunaújváros  Vasmű  út,  páratlan  oldal  zöldfelületi
tanulmányterv elkészítése tárgyában.
Az ajánlattételi  eljárásban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:

- Szloszjár György, EV1012, 1116 Budapest, Pálya utca 13.
- Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.
- S73 Kft., 1153 Budapest, Bocskai út 44.

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: 2020. március 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
véleményének kikérésével válassza ki a nyertest és a vállalkozási szerződést
írja alá.

3. Az 1. pontban megnevezett  ajánlattételi  felhíváshoz kapcsolódó beruházás
bruttó  2,5  millió  forint  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetése 5. melléklet 22.4. TOP programok/1.
dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek sora biztosítja a
5. melléklet 1. Városfejlesztés és - rendezés előirányzat / dologi kiadások /
főépítészi kiadások sorra történő átcsoportosítás révén.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  3.  pontjában  részletezett  előirányzat
módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzatának  2020.  évi
költségvetési rendeletének módosításakor vegye figyelembe.
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Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:
                           a jegyző
                         - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
154/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a 6-os út nyugati oldalán található kertes mezőgazdasági övezetekben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 6-os
út nyugati oldalán található a kertes mezőgazdasági övezetben lévő telkeken a
beépíthetőséggel  kapcsolatos  előírások  a  helyi  építési  szabályzatban
módosuljanak  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése
szerinti helyi építési szabályzat felülvizsgálata során.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése
szerinti  helyi  építési  szabályzat  felülvizsgálata  során  az  1.  pont  figyelembe
vételéről. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
           a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő a tervezés elindítására: 2020. május 31.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  polgármestert  a  jelen
határozat közlésére a kérelmezőkkel. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
           a polgármester

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Határidő:  2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  szavazzon!  Aki
nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
155/  2020. (III.26.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a temető és
a Téglaégető dűlő közötti területen található kertes mezőgazdasági övezetekben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a temető és a
Téglaégető  dűlő  közötti  területen  átfogó  mérnökgeológiai  vizsgálat  készüljön  az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.
rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat felülvizsgálata során.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a temető és a
Téglaégető  dűlő  közötti  területen  a  1.  pontban  szereplő  átfogó  mérnökgeológiai
vizsgálatot  figyelembe  vételével  kerüljön  felülvizsgálatra  a  kertes  mezőgazdasági
területek  övezeti  besorolása  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti
helyi építési szabályzat felülvizsgálata során.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat
felülvizsgálata során az 1-2. pontok figyelembe vételéről. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
         a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő a tervezés elindítására: 2020. május 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen határozat
közlésére a kérelmezővel. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
         a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen és 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
156/  2020. (III.26.) határozata  

a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul projekt kapcsán
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által fel nem használt támogatási összegről

történő lemondás jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy a TOP-6.2.1-15-
DU1-2016-00001  Makk  Marci  megújul  projekt  kapcsán  a  Vasmű  u.  41.
Irodaház Kft.  konzorciumi  tag költségvetésből  fel  nem használt  49,129,-  Ft
támogatási összegről lemond és a visszautalás kapcsán felmerülő feladatokat
a vonatkozó jogszabályok szerint elvégzi. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  Vasmű  u.  41.
Irodaház  Kft.  Felügyelő  Bizottságának  6/2020.  sz.  határozatát  a  határozat
mellékletét képező jegyzőkönyv szerint.

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
157/  2020. (III.26.) határozata  

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert futókör kialakításához 
saját forrásból biztosított önerő kiegészítéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  823/2019.  (XII.23.)
határozatában rögzítette a  BMSK Zrt.-vel a  Nemzeti Szabadidős– Egészség
Sportpark  Program kapcsán  2019.06.24-én  megkötött  Együttműködési
Megállapodás,  illetve  Konzorciumi  Megállapodás  megismerését,  valamint
hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  2018.03.01-jei  BMSK-I-120/0007/2018  számú
értesítés alapján nyert 400 méteres futókör megvalósításához 50 % önerőt: 12
606  920  Ft-ot,  valamint  a  kapcsolódó  kötelező  régészeti  megfigyelés
költségeire 1 500 000 Ft-ot biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  az  1.  pontban
rögzített  futókör  megvalósításához  biztosított  önrész  589 627 Ft-tal  történő
megemeléséhez, így Dunaújváros MJV Önkormányzata a futókör beruházás
megvalósításához összesen 13 196 547 Ft önerőt vállal.

3. A 2.  pontban  rögzített  589  627  Ft  forrásául  a  2020.  évi  költségvetés  5.
melléklet  22.3.  TOP  programok/1.  dologi  kiadások/  TOP  előkészítő,
megalapozó tevékenységek sora szolgál a  7.a. melléklet 13. Sport célok és
feladatok előirányzatra történő átcsoportosítás révén.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  3.  pontjában  részletezett  előirányzat  módosításokat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési
rendeletének módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:
                            a jegyző
                          - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:  2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Aki  elfogadja  elnök  úrnak  a  módosító  javaslatát,  az  kérem,  igennel
szavazzon kézfelemeléssel! Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  9  igen,  0  nem  és  0  tartózkodással  a  módosító
indítványt elfogadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
158/2020  .(III.26.)     határozata   

Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Tóth Kálmán
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 4. pontjában a
kipontozott részre a 2020. évi költségvetés bevételi kockázati tartalék sora kerüljön.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki
nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen,  0  nem  és  0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
159/2020  .(III.26.)     határozata   

 az Élményfürdő kültéri medencéje téliesítése miatt felmerülő többletköltségek
finanszírozásáról az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a Fabó
Éva  Sportuszoda  kültéri  medencéje  felújítása  miatt  dunaújvárosi
sportegyesületek használják az Élményfürdő-komplexum kültéri medencéjét és
arról, hogy a használatból adódóan a csúszda élményelem nem használható
tervezetten  2020.  május  31-ig,  egyúttal  megismerte  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  közölt,  az  Élményfürdő-komplexum  külső
medence  téli  használatából  adódó  megnövekedett  költség  igényét  és  úgy
határoz, hogy finanszírozza a többletköltséget 2019. november 13. napjától 2020.
április 30. napjáig 9.700.000,- Ft + Áfa/hó összegben.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 4.980.000,- Ft +
Áfa összegben forrást  biztosít  az Élményfürdő kültéri  medence használatából
adódó sátorépítés és bontás miatt  felmerült  munkák (medence leengedés és
feltöltés  munkadíja,  vízköltsége,  vegyszerköltsége,  takarítása,  víz  felfűtése,
csúszdák le- és felszerelése, ÉMI engedélyeztetéssel) költségeire az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. részére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1.
és  2.  pontokban foglaltak  szerint  előkészített,  a  határozat  mellékletét  képező
üzemeltetési szerződés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat
1.  és  2.  pontjaiban  meghatározott  munkára  59.300.000,-Ft+áfa,  azaz  bruttó
75.311.000,-Ft forrást biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetés bevételi
kockázati tartalék során.

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 osztálynak való
                  megküldését követő 8 napon belül

              - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 30 napon belül
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2.
pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020. évi költségvetési rendelet következő módosításakor 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 önkormányzati költségvetés módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel  szavazzon!  Aki
nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a határozatot
elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
160/2020. (III.26.) határozata

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási, vállalkozási, üzemeltetési
és őrzési szerződések meghosszabbítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között, az alábbi feladatok ellátására létrejött
egyes üzemeltetési, őrzési, megbízási és vállalkozási szerződések lejárati idejét 2020.
május  31.  napjáig  meghosszabbítja  az  alábbi  táblázatban  meghatározott  díjazás
mellett.

1.
Önkormányzati tulajdonú

lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek kezelése

691.085,-Ft+áfa/hó,
bruttó 877.678,-Ft/hó

2.073.255,-Ft+áfa/3hó
bruttó 2.633.031,-Ft/3hó

2.
Ingatanok elidegenítését

szolgáló vételhátralék feladatok
ellátása

217.350,-Ft+áfa/hó
bruttó 276.035,-Ft/hó

652.050,-Ft+áfa/3hó
bruttó 828.103,-Ft/3hó

3.
Magyar út 31. szám, Magyar út
35. szám alatti és Petőfi S. u.

13. szám alatti ingatlanok
őrzése

56.897,-Ft+áfa/nap
bruttó 72.259,-Ft/nap

3.584.511,-Ft+áfa/3hó
bruttó 4.552.329,-Ft/3hó

4. Fabó Éva Sportuszoda
üzemeltetése és karbantartása

Bruttó
20.125.000,-Ft/hó*

Bruttó 60.375.000,-Ft/3hó

5. Posták üzemeltetése 1.933.960.-Ft+áfa/hó
bruttó

2.456.130,-Ft/hó**

5.801.880,-Ft+áfa/3hó
bruttó 7.368.388,-Ft/3hó

6. Alsó Duna-part játszótér 252.318,-Ft+áfa/hó
bruttó 320.443,-Ft/hó

756.954,-Ft+áfa/3hó
bruttó 961.332,-Ft/3hó

7. Bercsényi M. u. 2. szám alatti
ingatlan őrzése

51.100,-Ft+áfa/nap
bruttó 64.897,-Ft/nap

3.219.300,-Ft+áfa/3hó
bruttó 4.088.511,-Ft/3hó

8.
Magyar út 49. szám alatti

iskolák kazánjának
üzemeltetése

28.392,-Ft+áfa/hó
bruttó 36.058,-Ft/hó

85.176,-Ft+áfa/hó
bruttó108.174,-Ft/3hó

9. Jókai M. u. 19. szám alatti
ingatlan őrzése

438.000,-Ft+áfa/hó
bruttó 556.260,-Ft/hó

1.314.000,-Ft+áfa/3hó
bruttó 1.668.780,-Ft/3hó

10. Táborhely-Kemping és
Szabadstrand üzemeltetése

2.527.980,-Ft+áfa/hó
bruttó 3.210.535,-Ft/hó

7.583.940,-Ft+áfa/3hó
bruttó 9.631.604,-Ft/3hó

11. Csónakház üzemeltetése 1.896.834,-Ft+áfa/hó
bruttó 2.408.979,-Ft/hó

5.690.502,-Ft+áfa/3hó
bruttó7.226.938,-Ft/3hó
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12. 317/2 hrsz.-ú műfüves pálya
üzemeltetése

2.762.235,-Ft+áfa/hó
bruttó 3.508.039,-Ft/hó

8.268.705,-Ft+áfa/3hó
bruttó 10.524.115,-Ft/3hó

13. Római krt. 36. és Szabadság út
30. szám alatti ingatlanok

üzemeltetése

110.178,-Ft+áfa/hó
bruttó 140.178,-Ft/hó

330.534,-Ft+áfa/3hó
bruttó 419.778,-Ft/3hó

14. Fáy A. u. műfüves pálya
üzemeltetése

338.704,-Ft+áfa/hó
bruttó 430.154,-Ft/hó

1.016.112,-Ft+áfa/3hó
bruttó 1.290.462,-Ft/3hó

* 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

** tartalmazza a 2. sz. posta bérleti díját is

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.
pontban hivatkozottak szerint előkészített, a határozat mellékletét képező üzemeltetési,
őrzési, vállalkozási és megbízási szerződések aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat
közlésére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1.
pontjában meghatározott munkára bruttó 111.676.545,-Ft forrást biztosít a 2020. évi
önkormányzati  költségvetésben,  az  5.  melléklet  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.
Dologi kiadások során.

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

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke

                   a Vagyonkezelési Osztály vezetője
     a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

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

                          a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: -  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való

                             megküldését követő 8 napon belül
               - a szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                  követő 30 napon belül
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem  képviselő-társaimat,  amennyiben  elfogadják  a  módosítási
indítványt, kézfelemeléssel szavazzanak! Aki nem? Aki tartózkodik?

Köszönöm. 9  igen szavazattal,  0  nem és 0  tartózkodással  a  módosító
indítványt elfogadtuk. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
161/  2020. (III.26.) határozata  

Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Tóth Kálmán
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 2. pontjában a
0,5 fő technikai személyzet (takarítónő) helyett 1 fő technikai személyzet (takarítónő)
szerepeljen.



39

Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
162/  2020. (III.26.) határozata  

a DVG Zrt. egyes feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, valamint a humán
erőforrás meghatározott részének az INNOPARK Nonprofit Kft.-be történő

átcsoportosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint az érintett
gazdasági társaságok kizárólagos tulajdonosa úgy határoz, hogy az INNOPARK
Nkft.  által  2019.  március  31.  napjáig  ellátott,  és  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.  részére átadott,  az alábbiakban felsorolt  feladatok közül az
INNOPARK Nkft. részére 2020. május 1-jei hatállyal kerülnek átadásra az alábbi
feladatok:
a.) az  INNOPARK Nkft. 8/10 eszmei hányadú tulajdonát képező Dunaújváros,
2976/8/A hrsz.  alatt  felvett  „Inkubátorház”  megnevezésű ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése;
b.)  az  a.)  pontban  hivatkozott  ingatlan  2/10  eszmei  hányadú,  önkormányzati
tulajdonrész   bérbeadása,  üzemeltetése,  ezt  meghaladóan  az  önkormányzat
tulajdonban álló egyéb ingatlanok, földterületek bérbeadása, üzemeltetése;
c.) zöldterület gazdálkodás feladatok;
d.)  önkormányzati  forrásból  biztosított  munkahelyteremtő  beruházásokra
vonatkozó pályázatok lebonyolítása.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
feladatátadó INNOPARK Nkft.-t és a  feladatátvállaló  DVG Zrt.-t , hogy az 1.)
pontban  meghatározott feladatok átadás-átvételéről  2020. április 15-ig, 2020.
május 1.-jei hatállyal kössék meg az általuk előkészített szerződést, különösen
az alábbi tartalommal:
- a szerződés mellékletét képezze az  átadott feladatok ellátásához szükséges
ingóságleltár,  az  ingatlanok  átvételére  vonatkozó  jegyzőkönyv,  a  közüzemi
mérőórák  állásait  tartalmazóan,  mely  közüzemi  szolgáltatások  díját  az
INNOPARK Nkft. viseli ;
-  a DVG Zrt. által kötött bérleti szerződések átadásra kerülnek a feladat átadás-
átvételi szerződés megkötésekor az annak mellékletét képező összesítő jegyzék
szerint, melyeket az INNOPARK Nkft. a bérbeadó személyében történő változás
miatt  a  bérleti  díj  fizetésére  vonatkozóan,  és  esetlegesen  a  bérleti  díj
aktualizálása vonatkozásában a  bérlőkkel  megköt,  módosít,  rendelkezik  arról,
hogy a 2020. április 30. napját követően a DVG Zrt.  számlájára utalt, az átadott
feladatok ellátásából származó bevételt, bérleti díjat a DVG Zrt.  8 napon belül az
INNOPARK Nkft. számlájára átutalja, az INNOPARK Nkft.  valamennyi szerződött
partnert értesítés a szerződés átruházás tényéről;
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- a feladat átadás-átvételi szerződésen alapuló feladatátvétel időpontjában – a
Munka Törvénykönyvéről  szóló  2012. évi  I.  törvény VI.  fejezetének 36.-41.§-
ában  szabályozott  „a  munkáltató  személyében  bekövetkező  változások”
rendelkezései alapján  – DVG Zrt. -től átkerül az INNOPARK Nkft. állományába
2020.  május  01-től  1  fő  operátor  menedzser és  1  fő  technikai  személyzet
(takarítónő).

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

    a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke 
    az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője

                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                         a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:  2020. április 30.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az
INNOPARK Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt. elnökét, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz fűződő
speciális szabályokat rögzítő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegyék meg azzal, hogy a
hivatkozott  jogszabály  rendelkezései  alapján  az  „operátor  menedzser”,  és  a
„takarítónő”  munkakört  ellátó  munkavállaló  (utóbbi  munkavállaló
részmunkaidőben)  2020.  május 1.  napjával,  az INNOPARK Nonprofit  Kft.-hez
történő átvételére kerüljön sor.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a polgármester

             a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnöke 
      az INNOPARK Nonprofit Kft. ügyvezetője

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
              a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: 2020. április 30.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
163/  2020  .(III.26.)     határozata   

 az Innopark Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
között  2019.  augusztus  22.  napján  létrejött,  7.500.000.-Ft,  azaz  Hétmillió-
ötszázezer forint összegű tagi kölcsönszerződésben a visszafizetés határidejét
2021. március 31. napjára módosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a
határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  jelen
határozat 1. pontjában meghatározott határidő módosítás miatti bevétel kiesés
forrását a 2020. évi 5/2020.(II.14.) önkormányzati költségvetési rendelet 5.b.
melléklet bevételi kockázati tartalék során jelöli meg.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a Vagyonkezelési Osztály vezetője
                   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                   megküldését követő 8 napon belül

              - a tagi kölcsönszerződés módosítás 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 költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
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                         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 módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozatot
elfogadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
164/  2020.     (III.26.)     határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a
461/2016. (VI.16.) határozat alapján, 2016. június 27-én, a Dunanett Nonprofit Kft.-vel
megkötött 150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje
2019.  november  30-ról  2020.  december  31-re  módosuljon,  azzal,  hogy  Dunanett
Nonprofit  Kft.  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  kölcsönt  2020.  április  01.  naptól
kezdődően, 9 hónap alatt, havi egyenlő részletekben visszafizeti, Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.

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
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
165/  2020.     (III.26.)     határozata  

az Energo-Viterm Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének
módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  az
Energo-Viterm  Kft.  részére,  a  162/2019.  (III.21.)  határozat  alapján  megadott
50.000.000,-Ft  összegű  tagi  kölcsönszerződés  visszafizetési  határideje  2019.
szeptember 30-ról 2020. december 31-re módosuljon,  azzal, hogy az  Energo-Viterm
Kft.  kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönt 2020. április 01. naptól kezdődően, 9
hónap alatt, havi egyenlő részletekben visszafizeti,  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1.
számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására.

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
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
166/  2020. (III.26.) határozata  

az Anyák a Hordozásért Alapítvány részére helyiség biztosítására – 
Dózsa György út 4/c.

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati
tulajdonban  álló,  dunaújvárosi  42/36/A/32  hrsz.-ú,  71  m2  nagyságú,  iroda
megnevezésű természetben Dunaújváros, Dózsa György út 4/c.  1.  emeletén
található  ingatlanát  bérbe  adja  Anyák  a  Hordozásért  Alapítvány  részére  36
hónapra  mindösszesen  4.025.700,-  Ft-ért,  melyet  az  Alapítvány  az  ingatlan
felújításával fizet meg bruttó 4.225.111,- Ft értékben, egyben felhatalmazza a
polgármester a határozat mellékleteként csatolt bérleti szerződés aláírására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az 1.
pontban jelzett bérleti szerződés érvényességének feltétele, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatala Városüzemeltetési  és Beruházási
Osztálya a felújítást követően műszaki átadás-átvétel során teljesítettnek tekinti
jelen  határozat  mellékleteként  csatolt  árajánlatban  szereplő  műszaki
vállalásokat.

Felelős: - a határozat közléséért:
    a polgármester

            - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                a vagyonkezelési osztály vezetője

    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő 8 napon belül

              a bérleti szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
                        követő 30 napon belül.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a „B”
változatú határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
167/  2020.     (III.26.)     határozata  

 a Városháza Kávézó üzemeltetésére kiírt pályázat értékeléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal „B” szárny alatt
található kávézó pályázati úton történő bérbeadására, üzemeltetésére kiírt  nyilvános
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és a határozat mellékletét képező pályázat
kiírásáról dönt, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati kiírásnak a Dunaújváros
című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére és felkéri a
határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                  számított 8 napon belül.  

      - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2020. április 15.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
168/2020.(III. 26.) határozata

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés 1. sz. módosítás /2020.január-március/ megkötéséről.

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen
határozatával  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 2020. január 16-
án  megkötött  a  2020.  január-március  hónapokra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés  1.  számú  módosítását  a  III.  során  szereplő  előirányzat
42.500.000 Ft-tal történő csökkentésével, míg a XI. út- és járda felületi javítása,
karbantartása soron szereplő előirányzat 32.500.000 Ft-tal történő emelésével
jóváhagyja.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 5/2020.(II.14.) költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
önkormányzati  rendelet  5.  számú  melléklet  4.  „Környezet-egészségügy”  3.
dologi  kiadások elnevezésű előirányzat  sorából  történő átcsoportosítás  útján
biztosítja,  a költségvetés 5. számú melléklet  2.  „Városüzemeltetés” 3.  dologi
kiadások elnevezésű sorra 32.500.000 Ft összegben.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  2020.  január-március  hónapra  szóló
szolgáltatási  keretszerződés  1.  számú  módosítását  írja  alá,  továbbá  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
    a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: 2020. március 31.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a
jegyzőt,  hogy az 1.  pontban foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban
foglaltaknak  megfelelően  a  2020.  évi  költségvetési  rendelet  következő
módosítása  során  vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.
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Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
      a jegyző
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének

                          előkészítéséért:
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: - a 2020. évi költségvetés módosítása
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés

                           aláírásával egyidőben
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
169/2020.(III.26.) határozata

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés -2020. április-december hónap- megkötéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  város
közigazgatási területén végzett közfeladatok 2020. április-december hónapban
történő ellátására bruttó 746.616.308 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést köt.

2.) A szerződés I.  (Erdőfenntartás,  erdészeti  munkák),  II  (Parkfenntartás,  városi
parkok  zöldterületek  fenntartása),  VII.  (köztéri  műtárgyak  és  berendezések
karbantartása),  VIII.  (Köztéri  játszóeszközök  karbantartása),IX.  (Kilátó
karbantartása),  X.  (Ünnepi  zászlózás),  XI.  (Út  és  járdaburkolatok  felületi
javítása,  karbantartása),  XII.  (Közúti  tartozékok  karbantartása),  XIII.  (Hidak
karbantartása  buszmegállók  üvegezése),  XVI.  (Dr.  Molnár  László  emlékpark
fenntartási  munkái),  XVIII.  (Sportpályák  berendezéseinek  javítása,  pótlása),
XIX. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely üzemeltetés)
sorokat  érintő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 5/2020(II.14.) költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
rendelet 5. mellékletének 2. számú Városüzemeltetés alcím alatt  szereplő 3.
dologi kiadások előirányzat soron 573.590.226 Ft  valamint 20.000.455 Ft az 5.
mellékletének 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő
3.  dologi  kiadások előirányzat  sorról  és 7.708.221 Ft  az 5. mellékletének 4.
Környezet-egészségügy  alcím  alatt  szereplő  3.  dologi  kiadások  előirányzat
sorról átcsoportosítással biztosítja.

3.) A szerződés XIV. (Közkifolyók üzemeltetése), XX. (Partvédelmi feladatok), XXI.
(Zárt  és  nyitott  elválasztott  rendszerű  csapadék  csatornák  javítása,
karbantartása) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 5/2020(II.14.) költségvetéséről és annak végrehajtásáról
szóló rendelet 5. mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
alcím  alatt  szereplő  3.  dologi  kiadások  előirányzat  során  84.567.406  Ft
biztosított.

4.) A szerződés III. (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán tartása,
kézi  út  és  járdatisztítás),  V.  (Köztéri  hulladékgyűjtő  edények  karbantartása,
pótlása), VI. (Egyéb köztisztasági feladatok, szemét konténerbe rakodása), XV.
(Utak,  járdák  gépi  takarítása  pormentesítése),  XVII.  (Közúti  baleset  utáni
takarítás)   sorokat  érintő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata 5/2020(II.14.) költségvetéséről és annak végrehajtásáról
szóló rendelet 5. mellékletének a 4. számú Környezet-egészségügy alcím alatt



50

szereplő dologi kiadások előirányzat soron 56.750.000 Ft, míg a 7/a melléklet 4.
Környezet-egészségügy cím 4.1  Hulladékgyűjtő  edények cseréje  elnevezésű
soron 4.000.000 Ft biztosított.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal  2020.  április-december  hónapra  szóló  szolgáltatási
keretszerződést aláírja.

Felelős: - a szerződés aláírásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Határidő: 2020. március 31.

6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt  kötelezettségvállalást a 2-4. pontban foglaltaknak
megfelelően a 2020.  évi  költségvetési  rendelet  következő módosítása során
vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével
kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
      a jegyző
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének

                  előkészítéséért:
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: - a 2020. évi költségvetés módosítása
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés

                           aláírásával egy időben
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
170/2020.(III.26.) határozata

2020. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére

1.)  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat  1.
számú  mellékletét  képező  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
keretszerződést,  bruttó  81.810.257,-Ft  összegben  megköti  a  DUNANETT
Nonprofit Kft.-vel.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  DMJV közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  bruttó
81.810.257,- Ft-ot, azaz Nyolcvanegymillió-nyolcszáztízezer-kettőszázötvenhét
forintot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelet  5.  melléklet  -  „4.
Környezet-egészségügy” „3. dologi kiadások” - szakfeladaton biztosítja.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott
keretszerződést írja alá. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételével kapcsolatos teendők elvégzéséről.

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

Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
171/  2020. (III. 26.) határozata  

a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a
város közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a tervezési

szerződés aláírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ruhagyári út
elválasztott  rendszerű  kommunális  szennyvízének  gyűjtése  és  a  város
közcsatorna hálózatával való összekötése tekintetében a tervezési feladatok
elvégzésére  felkéri  a  Metaduo  Mérnöki  és  Szolgáltató  Kft-t  14.170.000
Ft+ÁFA, azaz bruttó 17.995.900 Ft vállalkozási díj fejében.

2. Az 1.  pontban felsorolt  tervezési  feladatokra a fedezet  rendelkezésre  áll  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet 7a. melléklet 5. Víziközmű-szolgáltatás cím alatti 5.4.
„Ruhagyári út szennyvízelvezetésének terve” során. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  2.  pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási
szerződést a Metaduo Kft-vel írja alá.

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

Határidő: 2020. március 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi
költségvetés  soron  következő  módosításának  előkészítése  során  vegye
figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
      a jegyző
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
      közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

   Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának
                               időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
172/2020. (III. 26.) határozata

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt,  hogy a
Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő
kamerarendszert  2020.  április  1.  napjával  továbbra  is  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitányság  Dunaújvárosi  Rendőrkapitánysága  útján  kívánja  működtetni  e
határozat  mellékletét  képező  együttműködési  megállapodásban  foglaltaknak
megfelelően.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2020. március 31.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik? 0.

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
173/2020. (III. 26.) határozata

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés
jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő
kamerarendszer  hosszú távú működtetésében elkötelezett,  ennek érdekében a
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  2020.  április  1.  napjától  havonkénti
egyenlő  összegű  folyósítással,  2021.  március  31.  napjáig  történő  elszámolás
mellette  összesen  30.503.000  Ft,  azaz  harmincmillió-ötszázháromezer  forint
vissza nem térítendő támogatás nyújt,  amelynek fedezete Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról
szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete   5. melléklet 8. cím Közbiztonsági
feladatok 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási  adó  során,  valamint  átcsoportosítással  2.000.000  Ft-nak  az  5.
melléklet 8.3. Dologi kiadások soráról és 4.000.000,- Ft-nak az 5a. melléklet 11.1.
soráról biztosított.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a  jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  hozott  döntést Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetése soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

    Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  támogatás  nyújtása  végett  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal  kötendő – általuk előkészített  – támogatási szerződést aláírja,
valamint  intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről
és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester

                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                       a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
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Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. március 31.
 - a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. március 31.
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő
kamerarendszer  2021.  évi   működtetésére  vonatkozó  támogatásról  szóló
előterjesztést a Közgyűlés 2020. októberi rendes ülésére készítse elő.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2020. október 15.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  utasítja a jegyzőt,
hogy  a  2020.  évi  megbízási  díjak  összegének  ismeretében  végezze  el  a
szükséges átcsoportosításokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendeletében.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a jegyző

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                     a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2020. április 30.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
174/  2020.     (III.26.)     határozata  

a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Matusz Árpád orvossal
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2020. július 1-től a dunaújvárosi 25. számú háziorvosi körzetre
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Matusz
Árpád orvossal. 

2.   Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerinti  feladatellátási
előszerződést írja alá dr. Matusz Árpád orvossal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
  - a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási
    osztályvezető

Határidő:  2020. május 1.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a határozat  2.  számú  melléklete  szerinti  feladatellátási
szerződést írja alá dr.  Matusz Árpád orvossal, miután dr. Matusz Árpád a 2400
Dunaújváros,  Váci  M.  u.  9.  szám  alatti  telephelyre  vonatkozó,  praxisjogot
engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta.

      Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                     - a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási
                       osztályvezető

Határidő:  a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
175/  2020.     (  III.26.)   határozata  

a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és
Ártalmatlanító Kft-vel kötött szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  valamint  a  SEPTOX Kft.  között  –  az
egészségügyi alapellátásban keletkező veszélyes hulladék elszállítására – a
Közgyűlés  44/2008.  (II.14.)  KH  számú  határozatával  elfogadott  és  2008.
március 15-én létrejött, többször módosított vállalkozási szerződés 2. számú
mellékletét – az árváltozásnak megfelelően – módosítja. Továbbá a szerződő
felek és azok megbízottainak adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  elfogadott  vállalkozási  szerződés
módosítást aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester
    - a végrehajtásban való közreműködésért:
      a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2020. március 31.

    3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja,
hogy az áremelkedés miatti összeg fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának szabályairól
szóló 5/2020. (II.14.)  önkormányzati  rendelet  5. melléklet  11. Egészségügyi
feladatok 3. Dologi kiadások során rendelkezésre áll.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? És tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az I.
számú határozati javaslatot elfogadtuk.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
176/2020. (III. 26.) határozata

a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola szakmai
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyetért  a
Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Gimnázium  és
Általános Iskolára vonatkozó átszervezési javaslatával (maximális létszám 300
főben történő megállapítása).

 
2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a

polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
             a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: 2020. március 30.
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Pintér Tamás polgármester:

Aki  a  II.  számú  határozati  javaslatot  elfogadja,  kérem,  kézfeltartással
jelezze! Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a II.
számú határozatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
177/2020. (III. 26.) határozata

a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyetért  a
Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Dunaújvárosi  Széchenyi  István
Gimnázium  és  Kollégium  Tagintézménye vonatkozó  átszervezési
javaslatával  (a  Tagintézmény  (2400  Dunaújváros,  Erdő  sor  37/a)  jogutód
nélküli megszüntetése). 

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 30.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.  

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
178/2020. (III. 26.) határozata

a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola szakmai alapdokumentuma
módosításának véleményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyetért  a
Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola
vonatkozó átszervezési javaslatával (a fenntartói és működtetői jogok átadása a
Hajdúdorogi Főegyházmegye (4024 Debrecen, Petőfi tér 8.) részére). 

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 30.
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Aki nem?
Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy a  közgyűlés  9  igen,  0  nem és 0  tartózkodással  a
határozatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata     Közgyűlésének  
179/  2020.     (III. 26.)     határozata  

a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia részére 2019. évben ólomüveg ablak
beépítésére nyújtott támogatás elszámolási határideje, és a támogatási

szerződés módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
a 315/2019.(V.30.) határozata alapján Dunaújváros Római Katolikus Plébániával
2019. június 26-án megkötött támogatási szerződés
a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 
                           kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja

                        véghatárideje: 2020. június 30.”

     b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2020. július 31-ére
módosuljon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat  melléklete
szerinti támogatási szerződés 1. számú módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
           a polgármester

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2020. április 7.
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a módosító, amely a I. pontot fogja, határozati javaslatot fogja majd
érinteni, tehát a módosító javaslatot aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon! 9 igen. Aki nem? Ezek szerint 0 nem és 0 tartózkodás.

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a módosító indítványt elfogadta. 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
180/2020. (III.26.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Szabó Zsolt
alpolgármester  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  a  I.  határozati  javaslatban
négy  tagot  delegáljon  a  közgyűlés,  a  negyedik  tagnak  a  közgyűlés  Sági  Pétert
válassza meg.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfelemeléssel
szavazzon! Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással az előbbiekben módosított,  I. számú határozati javaslatot
elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
181/2020. (III.26.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság létrehozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatározza, hogy a
Hamburger  Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag
közötti – területrész átadási megállapodás előkészítése érdekében létrehozandó
bizottságba négy tagot delegál.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  előkészítő
bizottság  feladatának  jelöli  meg,  hogy  javaslatot  készítsen  az  átadásra  kerülő
területrész területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon megosztására, a
költségek  viselésére,  a  Hamburger  Hungária  Kft.  által  végzett  beruházásából
várható  adóbevételi  növekmény  várható  hatására,  az  aktuális  iparűzési  adó
megosztási arányra.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik? 

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
182/2020. (III.26.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag  közötti  –
területrész  átadási  megállapodás  előkészítése  érdekében  létrehozandó
bizottságba Mezei Zsolt alpolgármestert megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? 0 nem és 0 tartózkodás.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
183/2020. (III.26.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag  közötti  –
területrész  átadási  megállapodás  előkészítése  érdekében  létrehozandó
bizottságba Szabó Zsolt alpolgármestert megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Nincs. Tartózkodás sincs.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
184/2020. (III.26.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag  közötti  –
területrész  átadási  megállapodás  előkészítése  érdekében  létrehozandó
bizottságba Tóth Kálmán képviselőt megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, hogy aki a határozati  javaslattal  egyetért,  az kérem, szavazzon
felemelt kézzel! Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással az V. számú határozati javaslatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
185/2020. (III.26.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag  közötti  –
területrész  átadási  megállapodás  előkészítése  érdekében  létrehozandó
bizottságba Sági Pétert megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Nemmel, illetve tartózkodással szavazott valaki? Nem.

Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  9  igen  szavazattal,  0  nem  és  0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
186/2020. (III.26.) határozata

a 2020. évi munkatervének 2. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 792/2019. (XII. 19.)
határozatával  elfogadott  és  45/2020.  (I.23.)  határozatával  módosított  2020.  évi
munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

a) A munkatervből törlésre kerül a 2020. április 23-ára tervezett ülés 4. napirendje,
melynek címe: „Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására”.

b)  A 2020. május 21-ére tervezett ülés a következő 3. napirendi ponttal egészül ki,
azzal,  hogy  a  munkaterv  ezen  ülésnapra  betervezett  napirendi  pontjainak
sorszámozása a 2. napirend után eggyel növekszik:

„3.  Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására

     Előadó: a polgármester

A napirend előkészítésében résztvevők:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

A napirend előkészítését koordinálja:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

A napirend előkészítésében közreműködők:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      a vagyonkezelési osztály vezetője
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

A napirend előkészítésének ütemezése:
- az előterjesztés előkészítése: 2020. 05. 13.
- az előterjesztés törvényességi ellenőrzése: 2020. 05. 14.
- az előterjesztés véleményeztetése az illetékes bizottságokkal: 2020. 05. 19.
- a napirend postázásra való előkészítése: 2020. 05. 15.

A napirend bizottsági tárgyalásához meghívott: 
a könyvvizsgáló”
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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. május 21.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,  kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem? Aki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal,  0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
187/  2020. (III. 26.)     határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri  Hivatala  -  395/2017.  (VI.  15.)  határozatával  jóváhagyott  2017.
július 1-től hatályos - Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH
SZMSZ) 2020. április 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:

1.1. A PH SZMSZ I. fejezet 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
     „ A hivatalban a Költségvetési és Pénzügyi Osztály, a Jogi és Vagyonkezelési

Osztály, a Személyügyi Osztály és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
látja  el  a  jogszabályban  meghatározott  gazdasági  szervezet  feladatait.  A
gazdasági  szerv  vezetője  a  Beszerzési,  Működtetési  és  Informatikai  Osztály
vezetője,  akit  távolléte,  akadályoztatása  esetén  a  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztály  feladatkörébe tartozó ügyekben a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály
vezetője  helyettesít,  illetve a Jogi  és Vagyonkezelési  Osztály,  a  Személyügyi
Osztály  és  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  feladatkörébe  tartozó
ügyekben a szervezeti  egységek vezetői  helyettesítik.  A gazdasági  szervezet
egységei önálló ügyrenddel rendelkeznek, melyek részletesen tartalmazzák az
általuk ellátott feladatokat.„

1.2. A PH SZMSZ II. fejezet 2.1. alpontja kiegészül az alábbiakkal:
„2.1.14. Az aljegyző távolléte, akadályoztatása esetén ellátja a Közgyűlési Osztály

vezetését.
2.1.15.  Törvényességi  szempontból  ellenőrzi  a  hivatal  szervezeti  egységei  által

készített rendelet tervezeteket.”

1.3. A PH SZMSZ II. fejezet 2.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.2.2.  Törvényességi  szempontból  ellenőrzi  a  hivatal  szervezeti  egységei  által

készített  bizottsági,  közgyűlési  előterjesztéseket  a  rendelet  tervezetek
kivételével.”

1.4. A PH SZMSZ III. fejezet 1.6.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.6.1.  A  nemzetiségek  jogairól  szóló  törvény  értelmében  a  hivatal  biztosítja

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  nemzetiségi  (szerb,  lengyel,  ruszin,  horvát,
roma, ukrán) önkormányzatainak a működésükhöz szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos jogszabályban és
az  annak  alapján  kötött  együttműködési  megállapodásban  rögzített  feladatok
ellátásáról.”
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1.5. A PH SZMSZ III. fejezet 2.2. alpontjaiban helyébe az alábbi rendelkezés lép:
    ” A hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik:

a) Költségvetési és Pénzügyi Osztály
b) Adóhatósági Osztály
c) Jogi és Vagyonkezelési Osztály
d) Személyügyi Osztály
e) Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
f) Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
g) Közgyűlési Osztály
h) Humán Szolgáltatási Osztály
i) Szociális Osztály
j) Közigazgatási Osztály
k) Belső Ellenőrzési Osztály
l) Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály
m) Belső kontroll felelős és nemzetiségi ügyintéző

     n)  Önkormányzati főtanácsadó

1.6. A PH SZMSZ IV. fejezet 1.1.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.1.3. Gondoskodik a költségvetést megalapozó számadatok Pénzügyi, Gazdasági
és Városüzemeltetési bizottsági, Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottsági, intézményi
továbbá  érdekképviseleti  véleményeztetéséről,  közgyűlés  felé  határidőre  történő
benyújtásáról.”

1.7. A PH SZMSZ IV. fejezet 1.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2.2.  Gyakorolja  a  jogszabály  által  meghatározott  gazdálkodási  hatásköröket  az

önkormányzat, a
hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. Ennek keretében:

a) pénzügyi ellenjegyzést végez a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig a
szakmai feladatok teljesítésére előkészített szerződések esetében, az osztályok által
nyújtott fedezetigazolás alapján,
b) pénzforgalmi és előirányzati szintű nyilvántartást vezet, rögzíti a megtörtént
gazdasági eseményeket (főkönyvi könyvelés),
c) elvégzi az önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését,
meggyőződik a számlák szervezeti egységek általi teljesítés-igazolásának
meglétéről,
d) elrendeli a pénzügyi teljesítést (utalványozás),  kivéve a nemzetiségi
önkormányzatok, valamint a választásokkal kapcsolatos kiadások esetében és
e) az „Elektra” elnevezésű elektronikus felületen lebonyolítja az utalásokat.”

1.8. A PH SZMSZ IV. fejezet 1.2.14. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2.14. Az önkormányzat által fenntartott intézmények pénzellátása érdekében heti
rendszerességgel finanszírozást utal az ellenőrzött kifizetési igény és a heti szállítói
állomány figyelembe vételével.”

1.9.  A PH SZMSZ IV. fejezet 1.2.17.  alpontjában a „Személyügyi  és Működtetési
Osztály”
megnevezés helyébe „Személyügyi Osztály” megnevezés kerül.

1.10. A PH SZMSZ IV. fejezet 1.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„Egyéb feladatkörben:
1.3.1. Előterjesztéseket készít a közgyűlés, bizottságok és a polgármester számára a
feladatkörébe tartozó döntést igénylő ügyekben.
1.3.2.  A  hivatal  szervezeti  egységeinek  igénye  szerint  segítséget  ad  az
önkormányzat  által  nyújtott  támogatások  elszámolásának  felülvizsgálatához
(pénzügyi számviteli véleményezés).

1.3.3.  Adatokat  szolgáltat  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségétől  érkező
önkormányzati költségvetés tervezéséről, végrehajtásáról.
1.3.4.  Megállapodás  szerint  gondoskodik  a  Dunaújvárosi  Kistérség  Többcélú
Kistérségi Társulás végelszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

1.3.5. A feladat végrehajtását meglapozó jogszabályi környezet figyelembevételével
elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó belső szabályzatokat (pénzügyi, számviteli,
költségvetési,  egyes  gazdálkodási  területekre),  illetve  segítséget  nyújt  a  hivatal
szervezeti  egységei  által  készítendő  szabályzatok  pénzügyi  vonatkozású
kérdéseinek kidolgozásában.

1.3.6.  Ellátja  a  belső  szabályzatokban  az  osztály  számára  maghatározott
feladatokat.”

1.11. A PH SZMSZ IV. fejezet 3.1.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.

31.)
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatokat.”

1.12. A PH SZMSZ IV. fejezet 3.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Javaslatot  tesz  a  sportpolitika  céljait  szolgáló  önkormányzati  pénzeszközök
felhasználásának  irányaira  és  arányaira,  javaslatait  a  szakbizottság(ok),  illetve  a
közgyűlés elé terjeszti.”

1.13. A PH SZMSZ IV. fejezet 3.3. alpontja kiegészül az alábbiakkal:
„ 3.3.3. Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletét.”

1.14. A PH SZMSZ IV. fejezet 4. pontjában a „Személyügyi és Működtetési Osztály”
megnevezés

helyébe „Személyügyi Osztály” megnevezés kerül.

1.15. A PH SZMSZ IV. fejezet 4.3. alpontja a IV. fejezet 13.2. alpontja lesz.
      
1.16. a PH SZMSZ IV. fejezet 4.7. alpontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az éves költségvetés előkészítése és végrehajtása feladatkörében:

4.7.1. Javaslatot készít a tárgyévi költségvetési rendelet előkészítése során a
hivatali és az önkormányzati költséghely személyi juttatásai és a munkáltatót
terhelő járulékok előirányzatáról.
4.7.2. Elvégzi a kapott számlák fedezetének vizsgálatát - rendezvény stb. - és
azt rögzíti a nyilvántartásban.
4.7.3.  Gondoskodik  az  osztályhoz  tartozó  feladatok,  költségvetési
előirányzatok  tekintetében  a  kötelezettségvállalással  kapcsolatos
megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartásáról.
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4.7.4.  Végzi  az  osztályhoz  tartozó  feladatok  körében  kötött  szerződések
szakmai  ellenőrzését,  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  bevonásával
pénzügyi ellenőrzését.”

1.17. A PH SZMSZ IV. fejezet 4.8.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„4.8.3. Kinyomtatja és postázza a havi bérjegyzékeket.”

1.18. A PH SZMSZ IV. fejezet 4.8.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„4.8.4.  Kiadja,  összegyűjti  és  továbbítja  az  Államkincstár  Számfejtési-
Irodájának a tárgyi év januárjában a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó
adókedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat.”

1.19. A PH  SZMSZ  IV.  fejezet  5.1.  alpontjában  a  „településrendezési”  kifejezés
helyébe a „területrendezési” kifejezés kerül.

1.20. A PH SZMSZ IV. fejezet 5.2. alpontja kiegészül az alábbiakkal:
„5.2.6.  Koordinálja  a  Településképi  Arculati  Kézikönyvvel  kapcsolatos
egyeztetéseket.”

1.21. A  PH  SZMSZ  IV.  fejezet  5.3.2.  alpontjában  a  „területrendezés”  kifejezés
helyébe a „településrendezés” kifejezés kerül.

1.22. A PH SZMSZ IV. fejezet 5.4.5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“Közreműködik  a  települési  zöldterület  gazdálkodásban, a  környezetvédelmi
szempontok érvényre juttatása terén, valamint a helyi természetvédelmi oltalom alatt
álló területek és faegyedek vonatkozásában.”

1.23. A PH SZMSZ IV. fejezet 5.4.12. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Javaslatot  tesz  a  közgyűlésnek  az  önkormányzat  környezetvédelmi  alapja
létrehozására,  annak  bevételi  forrásaira  és  az  éves  költségvetés  elkészítésével
egyidejűleg a környezetvédelmi célú felhasználására.”

1.24. A PH SZMSZ IV. fejezet 5.4.23. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A  hatáskörébe  tartozó  környezetvédelmi  ügyekben  adatokat  szolgáltat  a
környezetvédelmi hatóságnak.” 

1.25. A PH SZMSZ IV. fejezet 5.5.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.5.1. Ellátja a jegyző és polgármester hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat.”

1.26. A PH SZMSZ IV. fejezet 7.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.1. A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

7.1.1.  Közreműködik  a  közgyűlési  és  bizottsági  előterjesztések,  valamint  a
polgármester  saját  és  átruházott  hatáskörben  hozott  határozatainak  előzetes
törvényességi ellenőrzésében.

7.1.2. Közreműködik a közgyűlés, az ügyrendi, igazgatási és jogi, az ifjúsági, sport és
turisztikai bizottság, a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, a közbiztonsági
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és  környezetvédelmi  bizottság  munkájának  szervezésében,  munkafeltételeinek
biztosításában,  a  bizottsági  ülések  napirendjének,  meghívóinak  összeállításáról,
kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.

7.1.3. Gondoskodik a 7.1.2. pontban meghatározott bizottságok, továbbá a pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről.

7.1.4.  Gondoskodik  a  közgyűlési  ülések  napirendjének,  meghívóinak
összeállításáról,  kiküldéséről,  illetve  postázásáról,  digitalizálásáról  és  internetes
hozzáféréséről.

7.1.5.  Gondoskodik  a  közgyűlés  által  alkotott  rendeletek  kihirdetéséről,
nyilvántartásáról, egységes szerkezetbe foglalásukról, közzétételéről, végrehajtásuk
figyelemmel kíséréséről, valamint a határozatok nyilvántartásáról.

7.1.6. Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről.

7.1.7. Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről.

7.1.8.  Gondoskodik  az  önkormányzati  rendeletek  megküldéséről  a  Nemzeti
Jogszabálytár  rendszerébe,  továbbá  a  közgyűlés  és  bizottságai  ülései
jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal
részére. 

7.1.9. Szervezi a közmeghallgatásokat.

7.1.10.  Közreműködik  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  való  írásbeli
kapcsolattartásban.

7.1.11.  Gondoskodik  a  polgármester  saját  és  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatainak nyilvántartásáról.

7.1.12. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek
vezetői, a bizottságok elnökei részére.”

1.27. A PH SZMSZ IV. fejezet 7.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.2. A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó
feladatkörben: 

Közreműködik  az  országgyűlési  képviselők,  polgármester,  helyi  önkormányzati
képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai
parlament  tagjai  választásának,  valamint  az  országos  és  helyi  népszavazások
lebonyolításának előkészítésében.”

1.28. A PH SZMSZ IV. fejezet 7.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.3. Egyéb feladatkörben:

7.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
7.3.4. Ellátja  a  belső  szabályzatokban  az  osztály  számára  meghatározott
feladatokat.”
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1.29. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.4.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.4.3. Előkészíti a közművelődési, valamint egyházi ifjúsági táborok támogatására
vonatkozó  pályázatokat, valamint az egyedi céltámogatási kérelemmel kapcsolatos
döntéseket, valamint előkészíti a céltámogatási szerződéseket.”
1.30. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.4.6. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.4.6.  Előkészíti  a  könyvtári  állományból  való  törléssel  kapcsolatos

előterjesztéseket.”

1.31. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.4.9. alpontjából törlésre kerül a „Dózsa Mozicentrum”
kifejezés.

1.32. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.4.16. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.4.16.  Előkészíti  a  nagy  rendezvényekkel (pl.  DUDIK,  Rockmaraton,  Pentelei

rendezvények)
kapcsolatos döntéseket (szerződéskötés, előterjesztések stb.)

1.33. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.4. alpontja kiegészül az alábbi alpontokkal:
„8.4.18. Előkészíti a települési értéktárral kapcsolatos döntéseket, elvégzi az Értéktár

Bizottság
munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

8.4.19. Előkészíti a közterületek elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket, elvégzi
az Utcanév Munkacsoport munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

8.4.20.  Közreműködik  az  ágazathoz  tartozó  szakmai  és  pénzügyi  jelentések
elkészítésében,

megküldésében (színházi beszámolók, könyvtár-közművelődési normatíva, könyvtári
érdekeltségnövelő támogatás stb.)

1.34. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.6.6. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.6.6.  Előkészíti az 1993. évi III. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben,
valamint az 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendeleteiben a fenntartó
feladatkörébe  tartozó, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeleten alapuló
döntéseket.” 

1.34. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.6.8. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Egyedi ügyekben előkészíti a II. fokú elbírálás céljából a szakbizottsági és közgyűlési
előterjesztéseket.

1.35.  A  PH  SZMSZ  IV.  fejezet  8.7.2.  alpontjából  törlésre  kerül  a  „központi
fénymásoló” és a „telefonközpont” kifejezés.

1.36. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.8.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Gondozza az osztályhoz kapcsolt önkormányzati alapítású alapítványokat.”

1.37. A PH SZMSZ IV. fejezet 8.8.5. alpontja a IV. fejezet 4.8.14. alpontja lesz.

1.38. A PH SZMSZ IV. fejezet 9.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.1. Gyermekvédelmi feladatkörben:
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9.1.1.  Gyámhatósági,  bírósági  és  hatósági  ügyekben  megkeresésre
környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.

9.1.2.  Előkészíti  a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény,  a hátrányos helyzet,
illetve  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  esetében  a
halmozottan  hátrányos  helyzet  megállapításával,  felülvizsgálatával,
megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.

9.1.3.  Előkészíti  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményhez,  a  hátrányos
helyzethez,  illetve  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők
esetében  a  halmozottan  hátrányos  helyzethez  kapcsolódó  pénzbeli  támogatás
utalását.

9.1.4. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

9.1.5. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői
gyámhatósági feladatokat.”
1.39. A PH SZMSZ IV. fejezet 9.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.2. Szociális feladatkörben:

9.2.1. Előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben települési
és rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.

9.2.2.  A  jogszabályokban  előírtak  alapján  külső  szervek  megkeresésére,  illetve
ügyfelek kérelme alapján adatszolgáltatást teljesít.

9.2.3.  A közgyűlés  elé  terjeszti  elbírálás  céljából  a  jogorvoslattal  érintett  egyedi
ügyeket.

9.2.4.  Nyilvántartást  vezet  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapításáról
és megszüntetéséről.

9.2.5.  Intézkedik  a  szociális  osztály  feladatkörében  hozott  határozatok  alapján  a
támogatások pénzügyi teljesítéséről (teljesítésigazolás, utalványozás, érvényesítés).

9.2.6.  Megkeresésre környezettanulmányt  készít  a  Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.

9.2.7.  Megszervezi  a  hátrányos  helyzetű,  illetve  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  szünidei
gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.”

1.40. A PH SZMSZ IV. fejezet 9.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9.3. Egyéb feladatkörben:

9.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
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9.3.2.  Folyamatosan  aktualizálja  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és
természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.
9.3.3. Teljesíti a jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatásokat.
9.3.4.  Előkészíti  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződést, ellenőrzi a támogatás felhasználását.

9.3.5.Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

1..41. A PH SZMSZ IV. fejezet 10.1.3. alpontja helyében az alábbi rendelkezés lép:
„10.1.3.  Jóváhagyásra  előkészíti  a  tartási  szerződéseket,  ellenőrzi  azok
megvalósulását.”

1.42. A PH SZMSZ IV. fejezet 10.1.4. alpontja helyében az alábbi rendelkezés lép:
„10.1.4.  A  lakás  kezelőjének  bevonásával  elvégzi  a  bérlemények  évenkénti
ellenőrzését.”

1.43. A PH SZMSZ IV. fejezet 10.2. alpontja helyében az alábbi rendelkezés lép:
„10.2. Hatósági igazgatás feladatkörében:
10.2.1.  Ellátja  a  lakásépítés-  és vásárlás helyi  támogatásával  kapcsolatos eljárás
lefolytatásának előkészítését.

10.2.2. Intézi a birtokvédelmi ügyeket.

10.2.3. Végzi a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.

10.2.4.  A  kereskedelmi,  valamint  ipari  és  szolgáltató  tevékenységet  folytatókkal
kapcsolatban nyilvántartásba vételi  vagy engedélyezési eljárást folytat le, hatósági
ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.

10.2.5.  Az üzleti  célú,  nem üzleti  célú,  valamint  magánszálláshely szolgáltatókkal
kapcsolatban nyilvántartásba vételi eljárást folytat le, hatósági ellenőrzéseket végez,
valamint hatósági nyilvántartást vezet.

10.2.6. A zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatban engedélyezési eljárást folytat
le, hatósági ellenőrzéseket végez, valamint hatósági nyilvántartást vezet.

10.2.7. Közreműködik a hatósági bizonyítványok kiállításában.

10.2.8. Végzi a közköltséges temetések ügyintézését.

10.2.9. Végzi a hirdetmények kifüggesztését, valamint azok kormányzati portálra és
helyi honlapra történő felhelyezését, záradékolását.

10.2.10. Kezeli a talált tárgyakat.”

1.44. A PH SZMSZ IV. fejezet 10.3. alpontja helyében az alábbi rendelkezés lép:
„Anyakönyvezési és családi események szervezése feladatkörben:
10.3.1. Végzi az anyakönyvezéssel kapcsolatos tevékenységet.
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10.3.2. Gondoskodik az anyakönyvi események és az anyakönyvi bejegyzést nem
igénylő  családi  események  (névadó,  jubileumi  esküvő,  házassági  nyilatkozat
megerősítése) szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
10.3.3.  Honosítási  eljárással  (állampolgársági  eskü  vagy  fogadalom)  kapcsolatos
feladatok ellátása

10.3.4. Gyermekek családjogi helyzetének rendezése során 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
b) képzelt apa adatainak bejegyzése
c) képzelt szülők adatainak megállapítása
d) gyermek családi és utónevének megállapítása

1.45. A PH SZMSZ IV. fejezet 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 12. Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály”

12.1. Közbeszerzési feladatkörében:

12.1.1.  Ellátja  az  Önkormányzat  és  a  Hivatal  közbeszerzési  szabályzatának
előkészítésével, módosításával kapcsolatos feladatokat.

12.1.2.  Ellátja  az  Önkormányzat,  valamint  a  Hivatal  éves közbeszerzési  tervének
elkészítésével,  szükség  esetén  azok  módosításával  kapcsolatos  feladatokat  és
gondoskodik a tervek közzétételéről.

12.1.3.  Ellátja  a  közbeszerzési  eljárások  lebonyolításával  megbízott  szolgáltató
tevékenységére irányuló szerződés előkészítését és nyilvántartását.

12.1.4.  Ellátja  az  Önkormányzat,  valamint  a  Hivatal  közbeszerzési  eljárásainak
dokumentálását.

12.1.5. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal beszerzési szabályzat előkészítésével,
módosításával kapcsolatos feladatokat.

12.1.6. Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal beszerzéseinek nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat, a Hivatal szervezeti egységei által elkészített és részükre
rendelkezésre bocsátott, az Önkormányzat és a Hivatal beszerzési szabályzatai 1.
melléklet  szerinti,  valamint  a  közbeszerzési  szabályzat  3.  melléklete  szerinti
nyomtatványok alapján.

12.1.7. Ellátja az önkormányzat teljes beszerzési és közbeszerezési dokumentációja
nyilvántartásával,  módosításával,  a  közbeszerzések  nyomon  követésével
kapcsolatos feladatokat.

12.2. Gondnoksági feladatkörében:

12.2.1. Ellátja a Hivatal épületeinek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos
feladatokat.
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12.2.2.  Elkészíti  az épületek és szolgáltatások költségeinek fedezetére vonatkozó
költségvetési  javaslatot,  gazdálkodik  az  elfogadott  költségvetési  előirányzatokon
belül.

12.2.3. Biztosítja a portaszolgálatot.
12.2.4. Ellátja a Hivatal belső anyagmozgatási feladatait.

12.2.5. Ellátja a Hivatal épületeinek tisztán tartási feladatait.

12.2.6. Gondoskodik a hivatal nyomtatvány – és irodaszer ellátásáról.

12.2.7. Vezeti a bélyegző és kulcs nyilvántartást.

12.2.8.  Gondoskodik  a  személyi  használatra  kiadott  eszközök  analitikus
nyilvántartásáról.

12.2.9.  Szervezi  a  leltározás  végrehajtását  és  elvégzi  a  leltárértékelést,  ellátja  a
polgármesteri hivatal tárgyi eszközeinek nyilvántartását, közreműködik azok leltárba
vételében és selejtezésében.

12.2.10. Biztosítja a választások, önkormányzati rendezvények technikai feltételeit.

13.2.11. A munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében kapcsolatot tart a Hivatal
szervezeti egységeivel.

12.2.12.  Kapcsolatot  tart  azokkal  a  szolgáltatókkal,  amelyek  a  működéshez
szükséges üzemviteli feladatokat biztosítják.

12.2.3. A karbantartási, felújítási feladatok ellátása érdekében a vállalkozói árajánlat
kérése,  a  szerződés  előkészítése,  a  végrehajtás  és  a  teljesítés  ellenőrzése,
teljesítésigazolása.

12.3. Informatikai tevékenység feladatkörében:

12.3.1.  Közreműködik  a  hivatali  hálózat  kialakításában,  gondoskodik  azok
karbantartásáról és üzemeltetéséről.

12.3.2. Gondoskodik a hivatalban üzemelő szerverek telepítéséről, karbantartásáról,
üzemeltetéséről és biztonsági mentéseiről.

12.3.3.  Gondoskodik  a  hivatalban  a  számítógépek  üzemeltetéséről,  továbbá
segítséget nyújt a felhasználóknak informatikai problémák megoldásában.

12.3.4.  Gondoskodik  a  közgyűlési  teremben  található  hangosító-  és  a
szavazatszámláló rendszer üzemeltetéséről.

12.3.5.  Gondoskodik  a  felhasználói  jogosultságok  nyilvántartásáról  és
adminisztrálásáról.
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12.3.6.  Közreműködik  az  ASP  szakrendszereivel  kapcsolatos  feladatok,
adminisztrációk végrehajtásában.

12.3.7. Gondoskodik a hivatali beléptetőrendszer adminisztrációjáról.

12.3.8. Gondoskodik a Hivatali Kapuval kapcsolatos feladatok ellátásáról.
12.3.9. Gondoskodik a hivatal telefon alközpontjának üzemeltetéséről.

12.3.10.  Gondoskodik  az  informatikával  kapcsolatos  eszközök  leltározásának  és
selejtezésének előkészítéséről.

12.3.11. Közreműködik az informatikát érintő költségvetés előkészítésében.

12.3.12. Közreműködik az informatikát érintő szabályzatok, bizottsági és közgyűlési
anyagok előkészítésében.

12.3.13.  Közreműködik  az  informatikát  érintő  beszerzések  és  közbeszerzések
előkészítéséről.

12.3.14.  Gondoskodik  a  hivatalban  készülő  bizottsági  és  közgyűlési  anyagok
sokszorosításáról.

12.3.15.  Gondoskodik  a  hivatalban  üzemelő  multifunkcionális  készülékek
üzemeltetéséről, kellékeinek cseréjéről, a hibák elhárításáról.

12.3.16.  Gondoskodik  a  hivatalhoz  és  az  önkormányzathoz  kapcsolódó
rendezvények hangosításáról, eszközök biztosításáról.

12.3.17.  Közreműködik  az  országgyűlési  képviselők,  polgármester,  helyi
önkormányzati  képviselők,  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők,  az  európai
parlament  tagjai  választásának,  valamint  az  országos  és  helyi  népszavazások
lebonyolításában, informatikai támogatásában.

12.3.18.Gondoskodik  az  információbiztonsággal  kapcsolatos  feladatok
végrehajtásában.”

1.46. A PH SZMSZ IV. fejezet 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. Belső kontroll felelős és nemzetiségi ügyintéző:

13.1. Belső kontroll felelős feladatkörében:
13.1.1. A jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával és
működtetésével  kapcsolatos  intézkedések  előkészítése,  az  előírt  intézkedések
megvalósításának koordinálása és nyomon követése.

13.1.2. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálása.

13.1.3.  A  hivatal  szervezeti  és  működési  szabályzatának,  a  hivatal  szervezeti
egységei  ügyrendjének,  valamint  ezen  dokumentumok  szükség  szerinti
módosításának előkészítése.
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13.1.4.  Részvétel  a  hivatal  egészét,  vagy  több  szervezeti  egységét  érintő  belső
szabályzatok kidolgozásában.

13.1.5.  Az  önkormányzat,  a  hivatal  működésére  vonatkozó  belső  szabályzatok
jóváhagyás előtti törvényességi felülvizsgálata, azok nyilvántartása.

13.1.6. Külső szervek által végzett ellenőrzésekről összesített nyilvántartás vezetése.

13.1.7. A feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztések előkészítése.

13.1.8. Egyes belső szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátása.”

1.47. A PH SZMSZ IV. fejezet 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14. Önkormányzati főtanácsadó

14.1. Koordinálja és támogatja a polgármester kommunikációját, az önkormányzatnál
jelentkező  PR-,  marketing-,  protokoll  és  nemzetközi  ügyeket,  kapcsolatot  tart  a
sajtóval, rádióval, televízióval.

14.2. Szervezi a polgármesteri munkát közvetlenül segítő feladatokat.

14.3. Figyelemmel kíséri  az előjegyzett  programokat,  gondoskodik a polgármester
utasításainak megfelelően a reprezentációs igények teljesítéséről.

14.4. Kapcsolatot tart a közgyűlés tanácsnokaival, a bizottságok elnökeivel.

1.48. A PH SZMSZ V. fejezet 6. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„6.3.2.42. A szervezetirányítás elveiről szóló szabályzat,
6.3.2.43. A panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének rendjéről,
6.3.2.44. A közszolgálati adatvédelemről,
6.3.2.45. A Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági szabályzata,
6.3.2.46. A Polgármesteri Hivatal Informatikai felhasználói szabályzata

1.49. A PH SZMSZ
a) az 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
b a 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép
c) a 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép
d) a 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép
e) a 2. függelék helyébe az 5. melléklet lép

1.50. Hatályát veszti a PH SZMSZ
a) a IV. fejezet 3.1.12. alpontja,
b) a IV. fejezet 5.5.2. alpontja,
c) a IV. fejezet 5.7.3. alpontja,
d) a IV. fejezet 5.7.6. alpontja,
e) a IV. fejezet 7.4. alpontja,
f) a IV. fejezet 8.2. alpontja,
g) a IV. fejezet 8.3.2. alpontja,
h) a IV. fejezet 10.1.5. alpontja,
i) a IV. fejezet 10.4.2. alpontja,
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j) az V. fejezet 6.3.2.2. alpontja,
k) az V. fejezet 6.3.2.6. alpontja és 
l) az V. fejezet 6.3.3.2. alpontja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a
módosítások  PH  SZMSZ-ben  való  átvezetéséről  gondoskodjon,  továbbá
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt PH SZMSZ-t aláírja.

Felelős: - a módosítások átvezetéséért
                a jegyző
              - az egységes szerkezetbe foglalt PH SZMSZ aláírásáért
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a belső kontroll felelős     
Határidő: 2020. április 1.
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