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29-ei alakuló üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme

Jelen vannak:

1. Pintér Tamás polgármester
2. Barta Endre             képviselő
3. Cserna Gábor képviselő
4. Gombos István         képviselő
5. Lőrinczi Kornád            képviselő
6. Mezei Zsolt képviselő
7. Motyovszki Mátyás             képviselő
8. Orosz Csaba képviselő
9. Raduka Zsuzsanna        képviselő
10. Szabó Zsolt képviselő
11. Szántó Péter képviselő
12. Dr. Székely Károly képviselő
13. Tóth Kálmán  képviselő
14. Utassy Éva képviselő

Igazoltan távol:

1. Szepesi Attila képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

Dr. Sürü Renáta jegyző
Dr. Molnár Attila aljegyző
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó

környezetvédelmi vezető ügyintéző

Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Kozma Csilla belső ellenőrzési osztály osztályvezetője

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

Dr. Hanák Tamás Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
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Pintér Tamás polgármester köszöntötte a testületi tagokat és az alakuló ülést
megnyitotta.

Megállapította,  hogy  a  15  képviselő  közül  megjelent  14  fő,  így  a  testület
határozatképes.

Pintér Tamás polgármester:

Szép jó reggelt  kívánok mindenkinek!  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
alakuló  ülését  ezennel  megnyitom.  Tisztelettel  és  nagy  szeretettel
köszöntöm  a  megjelent,  megválasztott  képviselőket,  a  választási
bizottságnak az elnökhelyettesét, valamint valamennyi kedves meghívott
vendégünket.  Kérem  önöket,  hogy  mindenekelőtt  közösen  felállva
énekeljük el a Himnuszt.

(A teremben jelen lévők felállva elénekelték a Himnuszt.) 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm.  Foglaljanak helyet!  Megállapítom,  hogy  a  15  megválasztott
képviselőből  14  fő  jelen  van,  így  megállapítom  a  testületnek  a
hatázatképességét.  Javaslom,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi
pontokat tárgyaljuk meg.

Aki elfogadja, az kérem, nyomjon igen gombot!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  alakuló  ülés  napirendi  pontjait  –  mellette
szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Orosz Csaba, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 5 fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Motyovszki  Mátyás,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

(A szavazás után Pintér Tamás polgármester, Lőrinczi Konrád képviselő, Motyovszki
Mátyás  képviselő  és  Raduka  Zsuzsanna  képviselő  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  négy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 13 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
578/2019. (IX.29.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

1. Beszámoló  a  2019.  október  13-ai  általános  önkormányzati  választások
eredményéről (szóbeli előterjesztés)

2. A közgyűlési képviselők eskütétele 

3. A polgármester eskütétele 
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4. Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés)

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

6. Javaslat szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztására 

7. Javaslat alpolgármesterek megválasztására 

8. A megválasztott alpolgármesterek eskütétele

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének, valamint
költségátalányának megállapítására 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei illetményének
és költségtérítésének megállapítására 

11. Javaslat Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi,  Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 

13. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Oktatási,  Kulturális  és
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai
Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 

16.  Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi,  Igazgatási  és
Jogi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 

17. A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő bizottsági tagjainak eskütétele

Pintér Tamás polgármester:

Jó. Akkor szeretném megkérni a képviselőket, hogy aki nem tette be az
igen  gombját,  az  most  jelezze a  jegyzőkönyvvezető  felé,  hogy  igennel
szavazott.  A  jelen  gombja  mindenkinek  be  van  nyomva.  És  a  többiek
akkor...  Rendben.  Akkor  a  napirendet  elfogadtuk  jegyző  asszony
tájékoztatása  szerint.  Az  SZMSZ  alapján  a  jegyzőkönyvvezető
személyéről is döntenünk kell számozott határozattal.  Javaslom, hogy a
közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek, vezetésével bízza meg Forgó Krisztina
köztisztviselő asszonyt. 

Aki elfogadja, az kérem, nyomja meg az igen gombot!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés az alakuló ülés jegyzőkönyvvezetőjét  – mellette
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő
(Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
579/2019. (IX.29.) határozata

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  nyílt  ülése
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Már belejöttünk. 14 igen szavazattal el van fogadva a javaslat.

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:

N a p i r e n d:

1. Beszámoló  a  2019.  október  13-ai  általános  önkormányzati  választások
eredményéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó  és  a  megbízólevelek  átadója:  dr.  Hanák  Tamás  a  helyi  választási
bizottság elnökhelyettese

2. A közgyűlési képviselők eskütétele 
Az esküt kiveszi:  dr. Hanák Tamás, a helyi választási bizottság elnökhelyettese

3. A polgármester eskütétele 
Az esküt kiveszi: dr. Hanák Tamás, a helyi választási bizottság elnökhelyettese

4. Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Pintér Tamás polgármester

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: a polgármester

6. Javaslat szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

7. Javaslat alpolgármesterek megválasztására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester
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8. A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Az esküt kiveszi: a polgármester

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetményének, valamint
költségátalányának megállapítására 
Előadó: a jegyző

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei illetményének
és költségtérítésének megállapítására 
Előadó: a polgármester

11. Javaslat Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi,  Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

13. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Oktatási,  Kulturális  és
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai
Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

16.  Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi,  Igazgatási  és
Jogi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

17. A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő bizottsági tagjainak eskütétele
Az esküt kiveszi: a polgármester

1.         Beszámoló  a  2019.  október  13-ai  általános  önkormányzati  választások  
eredményéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó és a megbízólevelek átadója: dr.  Hanák Tamás a helyi  választási
bizottság elnökhelyettese

Pintér Tamás polgármester:

Ezúttal tisztelettel felkérném Hanák Tamást, a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettesét, hogy ismertesse a választás végleges eredményét!
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Dr. Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Engedjék  meg,  hogy  elnökünk  igazolt
távollétében a Helyi Választási Bizottság nevében én ismertessem a Helyi
Választási  Iroda által  összeállított  jelentést.  Ezt  nem szó szerint  fogom
megtenni, egyrészt terjedelmi okból, másrészt a különböző körülmények
már ismeretesek önök előtt. Mindenesetre ki fogok térni a 2019. október
13-án,  vasárnap  rendben  lezajlott  helyi  önkormányzati  választás
jelöltállításáról,  a  jogorvoslatokról,  a  választópolgárok  aktivitásáról,  a
választás  eredményéről.  A  jelöltállítás  folyamata  során  polgármesteri
jelöltként három személyt vettünk nyilvántartásba, és 30 személyt egyéni
választókerületi  képviselő  jelölti  nyilvántartásba  vett  be  a  bizottság.  A
nyilvántartásba  vétel  során  elutasításra  nem  került  sor.  A  képviselő
jelöltekből egy személy a szavazás napja előtt visszalépett az indulástól,
ezért őt a megválasztható személyek közül törölnünk kellett. Az ajánlóívek
határidőben való le nem adása miatt csak háromezer forint bírságot kellett
kiosztania  a  bizottságnak.  Jogorvoslat  a  választási  eljárás  során
mindössze  egyetlen  érkezett  kifogásként,  amelyet  formai  hiányosságok
miatt  érdemi vizsgálat nélkül a bizottság elutasított.  A választás napján
nem  nyújtottak  be  kifogást  a  választással  kapcsolatosan.  A
választópolgárok  aktivitásáról  néhány  szót:  37.701  személy  volt
választásra  jogosult,  ebből  18.306  személy  élt  ezen  jogával.  Érdemes
összevetni, vagy összevethető az öt évvel ezelőtti adatokkal, amikor is a
most mintegy 48%-os részvételi arány helyett 38, 55%-os részvételi arány
volt kimutatható. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben 2700 fővel többen mentek
el választani, mint öt évvel korábban, holott egyébként a választópolgárok
vagy választásra jogosult  polgárok száma több volt.  Az eredmények: a
szavazóköri jegyzőkönyvek alapján 2019. október 14-én, hétfőn fél 3-kor
hajnalban  a  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította  a  választás
eredményét,  a  polgármester  választás  a  tíz  egyéni  kerületi
választókerületi  képviselő megválasztását  illetően,  majd ezt  követően a
bizottság megszámlálta,  és megállapította  Dunaújváros hét  nemzetiségi
települési  önkormányzati  képviselő  választásának  az  eredményét  is.  A
választás  polgármesteri  egyéni  választókerületi  eredményei  ellen  nem
nyújtottak  be fellebbezést,  jogorvoslattal  senki  nem élt,  így  azok 2019.
október  17-én  16,00  órakor,  míg  a  kompenzációs  listáról  szóló  HVB
döntés  2019.  október  20-án  16,00   órakor  jogerőre  emelkedtek.
Dunaújváros  választópolgárai  polgármesterré  Pintér  Tamás  urat
választották,  aki  összesen  10.159  érvényes  szavazatot  kapott,  ami  az
összes érvényes szavazat  56,36%-a.  Pintér Tamás polgármester  úr és
valamennyi  megválasztott  képviselő asszony és képviselő úr  részére a
megbízólevelek  már  átadásra  kerültek.  Engedjék  meg,  hogy  a  Helyi
Választási  Bizottság  nevében  gratuláljak  a  megválasztásukhoz,  a
munkájukhoz a bizottság sok sikert, erőt és egészséget kíván. Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönjük szépen Hanák Tamás úrnak.
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2.     A közgyűlési képviselők eskütétele   
Az esküt kiveszi: dr. Hanák Tamás, a helyi választási bizottság elnökhelyettese

Pintér Tamás polgármester:

Soron következik a válsztott képviselőknek az eskütétele. Kérem önöket,
hogy felállva hallgassuk meg! Hanák Tamás veszi ki az esküt, a választási
bizottság helyi elnökhelyettese.

Dr. Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:

Akkor  először  a  képviselő  hölgyektől  és  uraktól  szeretném  kivenni  az
esküt, és majd ezt követően polgármester úrtól.

„Én,  …  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz  és  annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői  tisztségemből eredő
feladataimat Dunaújváros Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása
érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet
javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán és Utassy Éva letették az esküt.)

3.         A polgármester eskütétele   
Az  esküt  kiveszi: dr.  Hanák  Tamás,  a  helyi  választási  bizottság
elnökhelyettese

Pintér Tamás polgármester:

És akkor meg szeretném kérni  önöket,  hogy maradjanak állva!  Most  a
polgármesteri eskütétel következik.

Dr. Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:

„Én,  …  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz  és  annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait
megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;  polgármesteri  tisztségemből
eredő  feladataimat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

(Pintér Tamás letette az esküt.)

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet! Szeretném felkérni görög katolikus
parókus urat,  Kovács István urat,  valamint  az evangélikus lelkész urat,
Stermeczki András urat, Szeleczky Csaba, római katolikus plébánost, és
Braun Ervin urat a baptista egyháztól,  hogy áldják meg a következő öt
éves ciklusra a közgyűlést, illetve annak munkáját!

Stermeczki András evangélikus lelkész:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-testület!  Tisztelt  meghívott
vendégek,  jelenlévők!  Még az előző évezredben,  több mint  húsz évvel
ezelőtt  kerültem  Dunaújvárosba  a  dunaújvárosiak  választása  alapján.
Jómagam  is  akkor  esküt  tettem,  és  abban  az  esküben  az  állt,  hogy
igyekszem az emberek javát  szolgálni,  segítségére  lenni.  Mindezek  az
értékek nagyon nehezen megtarthatóak. Egyetemes értékeket próbáltam
szemem előtt  tartani, mint az Isten szeretete, a kultúra, az igazság, és
mindezeket csak akkor lehet valamilyen szinten töredékesen megtartani,
ha az ember feletti  munka mögött  a Jóisten áldása áll.  Ahogy az eskü
szövegében többek mindezt megerősítették, Isten engem úgy segéljen!,
ezt  az  áldást  tudom  én  is  mindnyájuk  számára  a  Jóistentől  kérni,  és
közvetíteni.  Ahogy  nemsokára  majd  a  reformációt  ünnepeljük,  és
jómagam, mint protestáns teológus, evangélikus lelkész, ahogy Luther is
mondotta annak idején: „Itt állok, másként nem tehetek.” Itt áll Isten igéje
abban a  könyvben,  amelyet  öt  évvel  ezelőtt  tettünk le  ide az  asztalra,
biztos  megvan,  ez  maga  a  Szentírás,  abból  olvasom Péter  apostol  II.
levelének 1. fejezetének 5. versét: „Éppen ezért minden igyekezetetekkel
törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz
emberségben  ismeretet,  az  ismeretben  önuralmat,  az  öruralomban
állhattatosságot,  az  állhatatosságban  kegyességet,  a  kegyességben
testvéri  szeretetet,  a  testvéri  szeretetben  pedig  minden  ember  iránt
szeretetet.” Áldja meg Dunaújváros választott képviselőit, polgármestereit
a  Jóisten  áldása,  az  Atya  szeretete,  Krisztus  Urunk  kegyelme  és  a
Szentlélek  közössége!  Ámen.  És  hadd  adjak  egy  képeslapot  ezzel  az
idézettel.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Braun Ervin a Dunaújvárosi Baptista Gyülekezet képviseletében:

A  Dunaújvárosi  Baptista  Gyülekezet  nevében  én  is  csak  Istennek
szavaival tudom bátorítani és megerősíteni mindenkit az ő tisztségében.
Isten Józsuét  erősítette  meg,  miután Mózes helyébe állította  ezekkel  a
szavakkal:  „El  ne  távozzék  e  törvénynek  könyve  a  te  szádtól,  hanem
gondolkodjál arról éjjel-nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél,
amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és
akkor  boldogulsz.”  És  Istennek  békessége,  mely  minden  értelmet  felül
halad,  meg  fogja  őrizni  szíveiteket  és  gondolataitokat  a  Krisztus
Jézusban. Ámen.
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Kovács István görög katolikus parókus:

Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt az alakuló közgyűlésen. Van a
görög katolikus egyháznak a bizánci egyháznak egy nagyon szép éneke,
amit  most  nem énekelni  fogok,  hanem elolvasok,  egy kicsit  be vagyok
rekedve.  Érdemes meggondolni  Szent  Miklós  püspöknek  a  tropárja  az
éneke, mindig fontos az, hogy valakit kitűzzünk valakit példaként, és én
úgy  gondolom,  hogy  egy  közgyűlésnek,  egy  alakuló  önkormányzati
vezetésnek lehet,  hogy pont  ez a legjobb cél,  ez a legjobb cél,  ahogy
Szent Miklós püspökre emlékezünk. „A hitnek szabálya, a béketűrésnek
példányképe,  és  az  önmegtagadásnak  tanítója  gyanánt  adott  téged  a
maga  nyájának  az  örök  igazság.  Azért  alázatosságoddal  elnyerted  a
magasságot,  szegénységeddel  a  gazdagságot  Miklós  püspök  atyánk,
imádd Krisztus Istent, hogy üdvözítse a mi lelkünket!” Mindegyik szó, ami
benne van ebben az imádságban nagyon fontos, én úgy gondolom, egy
városvezetésének  a  hit  szabálya,  a  béketűrés,  az  önmegtagadás,  az
alázatosság, a szegénység valahogy úgy kell Krisztus felé haladni ennek
a közgyűlésnek ebben az öt évben, hogy ezt mind érezzék is az itt lakók,
érezzék  az  önkormányzat  által  azt,  hogy  megbecsülve  vannak  az
emberek.  Mindent,  amit  eddig  tettek  az  elődök,  ami  jó,  azt  mind
megtartani,  amit  pedig  tudunk  többet  tenni,  azt  gyarapítani  ebben  a
világban. Elsődlegesen nyilvánvalóan a hitben és az erőben, ami bennünk
van,  az  Istentől  kaptuk,  de  mi  szépen  a  szeretettel  próbáljuk  azt
viszonozni. Kívánok mindenkinek nagyon szép öt évet, és kitartást abban,
amiben elindul az ember ebben a világban az Isten felé.  Az Úr áldása
reátok  az  Ő  kegyelmével  és  emberszeretetével  mindig,  most  és
mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

Szeleczky Csaba római katolikus plébános:

Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Meg kell mondjam őszintén, nekem
első  alkalmam  így  papság  folyamán,  hogy  itt  lehetek  egy  ilyen
eseményen,  és  hasonló  gondolataim  vannak  nekem  is,  mint  István
atyának, hogy valóban, mikor mi is esküt tettünk szentelendő püspök felé,
akkor benne van abban az esküben az ígéret, hogy az embert szolgáljuk,
a  másikért  élünk.  Én  is  ugyanezt  kívánom  nektek  szeretettel,
mindenkinek,  hogy  kell  foglalkozni  valóban  az  ifjúsággal,  az  idősebb
generációval is, és legyen ez ott mindig szemünk előtt, hogy kik vagyunk,
mik  vagyunk,  honnan  jöttünk,  mert  az  ember  csak  úgy  tud  őszintén,
szívvel-lélekkel mindig a másikon segíteni. Én is egy áldással készültem
számotokra. „Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, örök Istenünk, aki
vigasztalásodat az emberek számára a szükség idején is atyai szeretettel
nyújtod, kérünk, áraszd el áldásod bőségével, és az itt lakókat kegyelmed
ajándékával  pedig  szenteld  meg,  hogy  parancsaid  megtartásában
legyenek  áltatosak,  és  a  múlandó  földi  élet  után  nyerjék  el  egykor  a
mennyben a nekik készített jutalmat Krisztus, a mi Urunk által.” Ámen. És
akkor  zárásképpen  engedjétek  meg,  hogy  a  Mi  Atyánk  imádságát
elimádkozzam. „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a
te  neved;  jöjjön  el  a  te  országod;  legyen meg a  te  akaratod,  amint  a
mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
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és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert  tiéd  az  ország,  a  hatalom  és  a  dicsőség  mindörökké.  Ámen.”
Köszönjük szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  szépen  köszönjük  Kovács  István  úrnak,  Stermeczki  András
úrnak, Szeleczky Csabának, illetve Braun Ervin úrnak. 

4.         Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés)  
Előadó: Pintér Tamás polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés!

Az október 13-ai választás eredménye teljes felhatalmazást adott a Rajta
Újváros! Egyesületnek a város irányítására,  amely bizalomért rendkívüli
nagy hálával tartozunk önöknek, és szeretném, hogyha tudnák azt, hogy
érezzük a  felelősségünket.  Éppen  ezért  minden  erőnkkel,  tudásunkkal,
szakembergárdánkkal  igyekszünk  rászolgálni  a  bizalmukra.  Ahogy
programunkban  is  elmondtuk,  mi  az  ésszerű  gazdálkodásnak  a  hívei
vagyunk, olyan fejlesztéseket kívánunk megvalósítani a jövőben, amely a
városlakóknak az igényeit veszik figyelembe. Rendkívül komoly feladattal
nézünk szembe, hiszen az első vizsgálatok szerint közel négyszázmillikó
forintos hiánnyal vesszük át a várost. Épp ezért én nem ígérek önöknek
még egy kilátót, a közvilágítást viszont olyan gyorsan, ahogy csak lehet
rendbe hozzuk. Tudjuk, hogy mennyi baleset történt, és azt is tudjuk, hogy
sokszor csak a szerencsének és az önök elővigyázatosságának volt az
köszönhető, hogy nem történt több tragédia városunkban. Testületünkkel
azon leszünk, hogy a fény városa lehessen Dunaújváros minél előbb. Az
is  elfogadhatatlan,  hogy  a  parkolóhelyek  hiánya  miatt  dühösen,
frusztráltan  keringőzünk  egyesek  az  utcákban,  később  érünk  haza
családtagjainkhoz,  értékes  perceket,  félórákat  veszítve  ezzel  az  együtt
tölthető  időből.  Éppen ezért  hamarosan meg fogjuk azt  vizsgálni,  hogy
hogy  lehet  további  parkolóhelyeket  építeni,  hogy  megoldódjon  ez  a
probléma.  Ezzel  párhuzamosan  természetesten  ügyelni  fogunk  arra  is,
hogy megóvjuk zöld területeinket, sőt, növeljük azokat, hiszen szeretnénk,
hogyha  az  egyik  legzöldebb  városa  lenne  Dunaújváros.  Szeretném,
hogyha tudnák, hogy részemről ez nem egy jól hangzó kommunikációs
panel,  hiszen a globális klímaváltozásnak a káros hatásaival  nekünk is
szembe  kell  néznünk  a  jövőben,  és  változtatnunk  kell  a
gondolkodásmódunkon, oda kell figyelnünk a környezetünkre, legyen szó
az utcáink tisztán tartásáról, a kerékpáros közlekedés fejlesztéséről, vagy
a  károsanyag-kibocsátás,  illetve  a  légszennyezettségnek  a
csökkentéséről. Bővíteni fogjuk zöldterületeinket, fákat fogunk ültetni, és
növelni  fogjuk  –  ahol  csak lehet  –  parkjainknak a számát.  Szeretném,
hogyha Dunaújváros még a gyermekeink, unokáink számára is otthonos,
élhető  város  lenne.  És  amilyen  színes  lett  a  testületünk,  kor  és  nem
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tekintetében, úgy szeretnénk figyelni minden korosztályra is. Tudjuk, hogy
a  szociális  hálózatot  meg  kell  erősíteni,  támogatásra  szorul,  jóval
nagyobbra,  mint  amit  jelenleg  is  kap.  Tisztában  vagyunk  azzal,  hogy
méltatlanul  elhanyagolták  a  fiatalok  támogatását  városunkban,  így  a
korábban  megfogalmazott  ifjúságbarát  önkormányzat  programunkat
lépésről-lépésre  szeretnénk  megvalósítani.  A  sport  eddig  néhány
kiválasztott  meggazdagodását  szolgálta,  de  ezen  sürgősen  változtatni
fogunk a jövőben, és végre az arra érdemes klubok fognak majd nagyobb
támogatásban részesülni. Nem titkolt vágyam az, hogy Dunaújváros újra a
sport fővárosa legyen. Tehetséges sportolóink vannak, és hiszem, hogy
bölcs  és  tisztességes  gazdálkodással  visszaszerezhetjük  régi
dicsőségünket.  Ugyanilyen  fontos  a  kultúra  megbecsülése  is:  eddig
politikai  alapon  mostohagyermekként  kezeltek  bizonyos  civil
szervezeteket,  amely  gyakorlatot  természetesen  felszámoljuk  és  tudás,
teljesítmény függvényében fogjuk a jövőben a szervezeteket támogatni.
Szeretnénk  megszüntetni  a  városi  médiára  eddig  jellemző  egyoldalú
tájékoztatást.  Nem  szeretnénk,  hogyha  a  dunaújvárosiak  pénzéből
pártlapot  vagy  párttévét  üzemeltessenek,  helyette  a  lakosságot  érintő
valódi híreknek és a naprakész tudósításoknak szeretnénk a jövőben teret
adni. Végül szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a Fidesz négy fős
frakciója,  azok az önkormányzati  képviselők, akik kompenzációs listáról
kerültek be a testületbe, nem kívánnak bizottsági  tisztségeket betölteni,
azaz  a  szakmai  munkában  városunkat  segíteni.  De  én  ezúton  is
szeretném önöket  tisztelettel  kérni,  hogy gondolják át a döntésüket,  ne
hagyják cserben a nekik bizalmat szavazó állampolgárokat, ne fordítsanak
hátat  a város lakosainak sem, kapjon végre teret  Dunaújvárosban is a
szakmai munka és a politikai pártok közötti együttműködés. Én azt kérem
mindenkitől,  hogy felejtsük el végre a politikai csatározásokat városunk,
Dunaújváros  fejlődése  érdekében.  Köszönöm  szépen,  hogy
meghallgattak.

5.         Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

És  most  rátérünk  a  kövektező  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
37/2017. önkormányzati rendelet módosítása. 

Amennyiben hozzászólni nem kíván senki, a határozati javaslatot, kérem,
támogassák egy igen gomb megnyomásával, hogyha elfogadják!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott
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3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila)
– megalkotta a 28/2019. (IX.29.) önkormányzati rendeletet. 

Pintér Tamás polgármester:

11  fő  igennel  szavazott,  3  fő  nem  szavazott.  A  határozat  elfogadva.
Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
megalkotta  a 28/2019.  önkormányzati  rendeletet.  A rendelet kihirdetése
és  hatályba  léptetésének  érdekében  szünetet  rendelek  el.  5  perc
szünetet.

Szünet
Szünet után:

(Cserna Gábor képviselő, Gombos István képviselő, Lőrinczi Konrád képviselő 9:27
órakor távoztak az ülésteremből.)

6.  Javaslat  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  és  tagjainak
megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném megállapítani, hogy a képviselő-testületből jelen van 11 fő, és
4  fő  hiányzik  a  Fidesz-frakció  tagjai.  Kérem  önöket,  kérem  a
jegyzőkönyvvezetőt,  hogy  rögzítse  a  távozásuknak  az  időpontját.  Úgy
látszik, nem szeretnének részt venni a további munkában. Tekintettel arra,
hogy  a  közgyűlés  a  mai  napon  alpolgármestereket  választ,  és  ez  a
polgármester  jelölése  alapján  fog  sor  kerülni,  egy  három  főből  álló
szavazatszámláló  bizottságot  kell  megválasztani  arra  tekintettel,  hogy
titkos szavazással dönt a közgyűlés az alpolgármesterek személyéről. A
szavazatszámláló bizottság  elnökének  javaslom Tóth  Kálmán képviselő
urat,  a  bizottság  tagjainak  javaslom  Raduka  Zsuzsanna  képviselő
asszonyt,  illetve  Orosz  Csaba  képviselő  urakat,  hogy  válassza  meg  a
közgyűlés.  Kérdezem,  van-e  egyéb  javaslat.  Amennyiben  nincs,
szeretném először megkérdezni Tóth képviselő urat, hogy elfogadja-e a
javaslatot a felkérést.

Tóth Kálmán képviselő:

Igen.

Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem tagjelöltet, Raduka Zsuzsa képviselő asszonyt, hogy elfogadja-
e a javaslatot, felkérést.

Raduka Zsuzsanna képviselő:

Igen.
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Pintér Tamás polgármester:

És szeretném megkérdezni Orosz Csaba képviselő urat, hogy elfogadja-e
a javaslatot, felkérést.

Orosz Csaba képviselő:

Igen.

Pintér Tamás polgármester:

És most szavazás következik.

Aki támogatja a három fő megválasztását egységes szavazással, kérem,
igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
580/2019. (X.29.) határozata

a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alpolgármesterek  titkos
választásának  lebonyolítására  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  Tóth
Kálmánt, tagjainak Raduka Zsuzsannát, Orosz Csabát megválasztja.

7.         Javaslat alpolgármesterek megválasztására (szóbeli előterjesztés)  
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Az  Mötv.  adott  bekezdése  alapján  a  polgármester  helyettesítésére  a
közgyűlés főállású munkaviszonyban foglalkoztatott, vagy akár társadalmi
megbízatású  alpolgármestereket  választhat.  Élve  ezen  törvényben
biztosított  jogomnál  fogva  javaslatot  teszek  Mezei  Zsolt  általános
hatáskörű  alpolgármesterré  történő  megválasztására,  aki  főállásban
foglalkoztatási jogviszony keretében látja el a feladatot. Kérdezem Mezei
Zsolt képviselő urat, elfogadja-e a felkérést.

Mezei Zsolt képviselő:

Igen. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:
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Továbbiakban  pedig  kezdeményezem  Barta  Endre  humán  ügyekért
felelős  alpolgármesterré  történő  megválasztását,  aki  főállásban
foglalkoztatási jogviszony keretében látja el a feladatát. Kérdezem Barta
Endre képviselő urat, hogy elfogadja-e a javaslatot, a jelölést.

Barta Endre képviselő:

Igen, elfogadom.

Pintér Tamás polgármester:

A  továbbiakban  pedig  kezdeményezem  Szabó  Zsolt  koordinációs  és
városüzemeltetési  alpolgármesterré  történő  megválasztását,  aki
főállásban foglalkoztatási jogviszony keretében látja el a feladatát. Kérem,
kérdezem Szabó Zsolt urat, elfogadja-e a jelölést.

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm. Megtisztelő. A jelölést vállalom.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Felkérem  jegyző  asszonyt,  hogy  ismertesse  a
szavazás módját!

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Kollégáimmal  a  titkos
szavazás lebonyolításához az előtérben két szavazófülkét  és egy urnát
helyeztünk el. Kollegáim segítik önt abban, hogy a szavazás törvényesen
lebonyolódjék.  Háromféle  szavazólapot  fognak  kapni,  amelyre  a
polgármester  úr  javaslata  szerinti  személy  nevét  kell  beírni,  és  az
igen/nem  valamelyikét  aláhúzni.  Ezzel  szavaznak  ők  érvényesen  egy
személyre.  Kérem,  ezt  az  urnába  bedobni,  és  a  szavazatszámláló
bizottság  általi  megállapítást  követően  az  eredményről  így  fogunk
értesülni. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  jegyző asszony.  A szavazás lefolytatására,  mind a
szavazatok megszámlálásának idejére pár perc szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Közgyűlés!  Kérem,  foglaljanak  helyet!  Megállapítom,  hogy  a
közgyűlés határozatképes. Jelen van 11 fő a 15 főből. Tisztelt Közgyűlés!
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A közgyűlés alakuló ülésének munkáját folytatjuk. Felkérem Tóth Kálmán
képviselő urat, hogy ismertesse a titkos szavazásnak az eredményét. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Jegyző  Asszony!  Tisztelt  Képviselő-
társaim! Tisztelt Vendégeink! A választóbizottság elvégezte a munkáját,
és meg kell állapítanom, hogy mind a 11 leadott szavazat érvényes volt
külön-külön  minden  egyes  alpolgármesterre.  És  akkor  szeretném
fölolvasni  a  jegyzőkönyvből:  A  bizottság  az  urnafelbontás  során
megállapította az urnában lévő szavazatlapokat, amelyeknek a száma 11
darab  volt.  A  szavazólapokat  együttesen  szavazónként  külön-külön
megvizsgálta, és a következőket, döntéseket hozta: a bizottság egyhangú
döntéssel  megállapította,  hogy  Mezei  Zsolt  általános  hatáskörű
alpolgármester jelölésére leadott  érvényes szavazatok száma összesen
11 volt, 11 darab. A bizottság egyhangú döntésével megállapította, hogy
Mezei  Zsolt  általános  hatáskörű  alpolgármester  jelölésére  leadott
érvényes  szavazatok  száma  az  alábbiak  szerint  alakult:   az  igen
szavazatok száma 11 darab, a nem szavazatok száma, az 0. A bizottság
egyhangú  döntéssel  megállapította,  hogy  a  szavazás  érvényes  és
eredményes volt. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Mezei
Zsolt  általános  hatáskörű  alpolgármesternek  11  szavazattal
megválasztotta. És szívből gratulálok!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
581/2019. (X.29.) határozata

Mezei Zsolt általános hatáskörű 
alpolgármester megválasztásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  megbízatásának
időtartamára Mezei Zsoltot – általános hatáskörű – foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasztotta.

Tóth Kálmán képviselő:

A bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy Barta Endre humán
ügyekért  felelős  alpolgármester  jelölésre  leadott  érvényes  szavazatok
száma  11  darab  volt.  A  bizottság  egyhangú  döntéssel  megállapította,
hogy Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester jelölésre leadott
érvényes  szavazatok  száma  az  alábbiak  szerint  alakult:  az  igen
szavazatok  száma 11 darab,  a  nem szavazatok  száma 0.  A bizottság
egyhangú  döntéssel  megállapította,  hogy  a  szavazás  érvényes  és
eredményes  volt.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Barta
Endrét  humán  ügyekért  felelős  alpolgármesternek  11  igen  szavazattal
megszavazta. Szívből gratulálok! További sok sikert kívánok!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
582/2019. (X.29.) határozata

Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester megválasztásáról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  megbízatásának
időtartamára Barta Endrét - humán ügyekért felelős - foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasztotta.

Tóth Kálmán képviselő:

A  bizottság  egyhangú  döntéssel  megállapította,  hogy  Szabó  Zsolt
koordinációs  és  városüzemeltetési  alpolgármester  jelölésre  leadott
érvényes  szavazatok  száma  11  darab  volt.  A  bizottság  egyhangú
döntéssel  megállapította,  hogy  Szabó  Zsolt  koordinációs  és
városüzemeltetési  alpolgármester  jelölésre leadott  érvényes szavazatok
száma általánosan  így  alakult:  igen szavazatok  száma 11 darab,  nem
szavazatok  száma  0.  A  bizottság  egyhangúan  megállapította,  hogy  a
szavazás érvényes és eredményes volt. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  Szabó  Zsolt  koordinációs  és  városüzemeltetési
alpolgármesterének  megválasztotta  11  igen  szavazattal.  Szívből
gratulálok!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
583/2019. (X.29.) határozata

Szabó Zsolt koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester
megválasztására

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  megbízatásának
időtartamára  Szabó  Zsoltot  –  koordinációs  és  városüzemeltetési  -  foglalkoztatási
jogviszonyban álló alpolgármesternek – titkos szavazással – megválasztotta.

Pintér Tamás polgármester:

A megválasztott alpolgármester uraknak én is gratulálok, és eredményes
munkát kívánok nekik.

8.         A megválasztott alpolgármesterek eskütétele  
Az esküt kiveszi: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Megkérem  minden  valamennyi  jelenben  lévő  közgyűlési  képviselő-
társamat és vendégeinket, hogy az eskü letételéhez legyenek kedvesek
felállni!  Felkérem  az  alpolgármester  urakat,  hogy  az  eskü  szövegét
mondják utánam!

„Én  …  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz  és  annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait
megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;  alpolgármesteri  tisztségemből
eredő  feladataimat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
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(Mezei Zsolt, Barta Endre, Szabó Zsolt letették az esküt.)

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet!

9.         Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere  illetményének,  
valamint költségátalányának megállapítására 
Előadó: a jegyző

Pintér Tamás polgármester:

És most rátérünk a következő napirendi pontra, mely javaslat Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  illetményének,  illetve
költségtérítésének  megállapítására.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét, hogy az előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz, és
mindegyik  határozatról  külön  kell  szavaznunk.  Tekintettel  arra,  hogy  a
napirendi  pont  engem  személyesen  érint,  erre  tekintettel  bejelentem
személyes érintettségemet, és kérem, a tisztelt közgyűlés döntsön arról,
hogy a döntéshozatalból kizár-e vagy sem.

A szavazás most indul.

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere  illetményének,  valamint  költségátalányának  megállapítására”  című
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Pintér Tamás polgármestert
–  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – kizárta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
584/  201  9  . (  X.29.  ) határozata  

Pintér Tamás polgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás polgármester személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Polgármestere  illetményének,  valamint  költségátalányának
megállapítására” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Pintér
Tamás polgármestert kizárja.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm. Egyhangú igennel megtörtént a kizárás.
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A I. határozati javaslatot aki támogatja, az kérem igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  nem
szavazott  1  fő  (Pintér  Tamás),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
585/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
illetményének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Pintér  Tamás
polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  71.  §  (2)  bekezdésében  meghatározottak  alapján
polgármesteri megbízatása időtartamára 2019. október 13. napi hatállyal havonta
997.200 Ft,  azaz kilencszázkilencvenhétezer-kétszáz forint  összegben állapítja
meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozat II. pontját támogatja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  nem
szavazott  1  fő  (Pintér  Tamás),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
586/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Pintér  Tamás
polgármester  költségtérítését  az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdésében  meghatározottak
alapján  polgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  október  13.  napi  hatállyal
havonta 149.600 Ft, azaz száznegyvenkilencezer-hatszáz forint összegben állapítja
meg.
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a személyügyi és működtetési osztály vezetője
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel a határozat elfogadva.

10.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei  
illetményének és költségtérítésének megállapítására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  a  következő  napirendi  pontra,  amely  javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármesterei
illetményének,  valamint  költségtérítésének  megállapítására.  Felhívom
tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  hat  darab
határozati  javaslatot  tartalmaz.  Mindegyik  határozatról  külön  kell
szavaznunk. Előtte az érintettségek bejelentésére kerül sor, és azoknak a
szavazására.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! Szeretném bejelenteni
érintettségemet ehhez a napirendi ponthoz.

Pintér Tamás polgármester:

És akkor szavazunk a kizárásáról vagy a nem kizárásáról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
főállású alpolgármesterei illetményének és költségtérítésének megállapítására” című
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Mezei Zsolt alpolgármestert
– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő  (Mezei  Zsolt),  távol  lévő 4 fő  (Cserna
Gábor,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád, Szepesi  Attila) – kizárta  és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
587/  201  9  . (  X.29.  ) határozata  

Mezei Zsolt alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Mezei Zsolt alpolgármester személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei  illetményének  és  költségtérítésének
megállapítására”  című  előterjesztés  határozati  javaslatára  történő  szavazásból
Mezei Zsolt alpolgármestert kizárja.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel kizártuk Mezei Zsolt urat a szavazásból. A következő!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném
bejelenteni érintettségemet, és kérni a kizárásomat az engem érintő rész
alól. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Aki kizárja Szabó Zsolt urat a szavazás alól, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
588/  201  9  . (  X.29.  ) határozata  

Szabó Zsolt alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt alpolgármester személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei  illetményének  és  költségtérítésének
megállapítására”  című  előterjesztés  határozati  javaslatára  történő  szavazásból
Szabó Zsolt alpolgármestert kizárja.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném
bejelenteni érintettségemet a III. és a IV. határozati pontnál, ezért kérem
abból a kizárásomat. Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Jó.  Szabó  Zsolt  urat  kizártuk  a  szavazás  alól.  És  most  szavazás
következik.

Kérem,  aki  kizárja  a  szavazás  alól  Barta  Endre  képviselő  urat,  az
szavazzon igennel!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó
Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő  (Barta
Endre),  távol  lévő 4 fő  (Cserna Gábor,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
589/  201  9  . (  X.29.  ) határozata  

Barta Endre alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre alpolgármester személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei  illetményének  és  költségtérítésének
megállapítására” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Barta
Endre alpolgármestert kizárja.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Jó.

Aki a határozati javaslatot támogatja, a I. határozatnál, az kérem, igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  nem
szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
590/2019. (X.29.) határozata

a főállású általános hatáskörű alpolgármester
illetményének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Mezei  Zsolt
általános  hatáskörű  alpolgármester  illetményét  Magyarország  helyi
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önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (1)
bekezdésében  meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz
hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz forint összegben állapítja meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

Megállapítom, hogy 10 igennel elfogadtuk a határozatot.

Kérem,  aki  a  határozati  javaslatot,  a  II.  számú  határozati  javaslatot
támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  nem
szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
591/2019. (X.29.) határozata

a főállású általános hatáskörű alpolgármester
költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Mezei  Zsolt
általános  hatáskörű  alpolgármester  költségtérítését  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (3)
bekezdésében  meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta  119.700  Ft,  azaz
száztizenkilencezer-hétszáz forint összegben állapítja meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel a határozat elfogadva.

Kérem, aki a III. határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  nem
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
592/2019. (X.29.) határozata

a főállású humán ügyekért felelős alpolgármester
illetményének megállapításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Barta Endre humán
ügyekért  felelős  alpolgármester  illetményét  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (1)
bekezdésében  meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz
hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz forint összegben állapítja meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel a határozat elfogadva.

Kérem, aki a IV. számú határozatot, igennel szavazzon, aki támogatja!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10
fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  nem szavazott  1 fő (Barta Endre), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor,  Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
593/2019. (X.29.) határozata

a főállású humán ügyekért felelős alpolgármester
költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Barta Endre humán
ügyekért  felelős  alpolgármester  költségtérítését  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (3)
bekezdésében  meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta  119.700  Ft,  azaz
száztizenkilencezer-hétszáz forint összegben állapítja meg.
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel a határozat elfogadva. V.-ről szavazunk.

Kérem, aki támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  nem
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
594/2019. (X.29.) határozata

a főállású koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester
illetményének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Szabó  Zsolt
koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester illetményét Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (1)
bekezdésében  meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz
hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz forint összegben állapítja meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel a határozat elfogadva.

Aki a VI. határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 10
fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
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nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
595/2019. (X.29.) határozata

a főállású koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester
költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Szabó  Zsolt
koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester költségtérítését Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (3)
bekezdésében  meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta  119.700  Ft,  azaz
száztizenkilencezer-hétszáz forint összegben állapítja meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:   2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

A határozat 10 igen szavazattal elfogadva. Köszönöm szépen.

11.       Javaslat  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pénzügyi,  
Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottsága  elnökének  és  tagjainak
megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

A  következő  napirendi  pontokban  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  bizottsági  elnökének  és  képviselő  tagjainak  a
megválasztására teszek javaslatot.  Felhívom a tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét,  hogy az előterjesztés I.  és II.  határozati  javaslatot  tartalmaz.
Mindegyik határozatról külön kell szavaznunk. A Fidesznek a képviselő-
csoportja  ahogy  már  jelezte,  ahogy  már  mondtam  önöknek,  levélben
jelezték,  hogy  nem  kívánnak  részt  venni  a  bizottságok  szakmai
munkájában,  így  elsőként  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság  bizottsági  elnökének Tóth  Kálmán képviselő  urat,  a  bizottság
képviselő tagjának Utassy Éva képviselő asszonyt, Szántó Pétert, Orosz
Csabát és Motyovszki Mátyás képviselő urakat javaslom.

Aki  elfogadja  az  I.  számú  határozati  javaslatot,  az  kérem,  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
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(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
596/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökének Tóth Kálmán képviselőt 2019. október
30-i hatállyal megválasztja.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  2019. október 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  elnök  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
elnök nevét az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a személyügyi és működtetési osztály vezetője
    a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

Aki elfogadja a II. számú határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
597/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság képviselő tagjának
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- Szántó Péter képviselőt,
- Orosz Csaba képviselőt,
- Utassy Éva képviselőt,
- Motyovszki Mátyás képviselőt,

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság nem képviselő tagjának
- Deák Nórát,
- Lebics Editet,
- Felföldi Ágnest,
- Murányi Sándort

2019. október 30-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. október 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
bizottság 1. pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjaitól a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a polgármester
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagok névsorát az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője
              a jogi és közgyűlési osztály vezetője

    Határidő: 2019. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  az  1.  pont  szerint
megválasztott  nem  képviselő  bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés  e)  pontjában,  valamint  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak
alapján  vagyonnyilatkozati  kötelezettségének  2019.  október  30-ig  tegyenek
eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a jegyző
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           -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 30.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel a határozat elfogadva.

12.       Javaslat Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és  
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ahogy már jeleztem önöknek,
a Fidesz képviselő-csoportja nem kíván részt venni a bizottságok szakmai
munkájában.  Ezért  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi  bizottság
bizottsági  elnökének Orosz Csaba képviselő urat,  a bizottság képviselő
tagjának  Raduka  Zsuzsa  és  Utassy Éva  képviselő  asszonyokat,  illetve
Motyovszki  Mátyás  és  dr.  Székely  Károly  képviselő  urakat  javaslom.
Felhívom tisztelt képviselő-társaimnak a figyelmét, hogy az előterjesztés I.
és  II.  határozati  javaslatot  tartalmaz.  Mindegyik  határozatról  külön  kell
szavaznunk.

Aki  elfogadja  az  I.  számú  határozati  javaslatot,  az  kérem,  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
598/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbiztonsági  és
környezetvédelmi bizottság elnökének Orosz Csaba képviselőt 2019. október
30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  elnök  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
elnök nevét az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazással elfogadva.

Aki elfogadja a II. számú határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
599/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbiztonsági  és
környezetvédelmi bizottság képviselő tagjának

- Raduka Zsuzsanna képviselőt,
- Utassy Éva képviselőt,
- Motyovszki Mátyás képviselőt,
- Dr. Székely Károly képviselőt,

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság nem képviselő tagjának
- Andics Józsefet,
- Vereb Zoltánt,
- Szőke Istvánt,
- Varjas Pétert

2019. október 30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
bizottság 1. pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjaitól a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagok névsorát az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  az  1.  pont  szerint
megválasztott  nem  képviselő  bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés  e)  pontjában,  valamint  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak
alapján  vagyonnyilatkozati  kötelezettségének  2019.  október  30-ig  tegyenek
eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 30.

Pintér Tamás polgármester:

A határozat 11 igennel elfogadva.

13.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális  
és  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottsága  elnökének  és  tagjainak
megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk következő napirendi pontunkra. Ahogy már elmondtam önöknek,
a Fidesz képviselő-csoportja nem kíván részt venni ennek a bizottságnak
sem a szakmai  munkájában,  ezért  az oktatási,  kulturális  és társadalmi
kapcsolatok bizottsága bizottsági elnökének Szántó Péter képviselő urat,
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a bizottság képviselő tagjának Utassy Éva képviselő asszonyt, dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán és Orosz Csaba képviselő urakat javaslom. Felhívom
tisztelt  képviselő-társaimnak a  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.  és  II.
határozati  javaslatot  is  tartalmaz,  mindegyik  határozatról  külön  kell
szavaznunk. 

Aki  elfogadja  az  I.  számú  határozati  javaslatot,  az  kérem,  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
600/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  oktatási,  kulturális  és
társadalmi  kapcsolati  bizottság  elnökének  Szántó  Péter  képviselőt  2019.
október 30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  elnök  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
elnök nevét az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel a határozat elfogadva.

Aki  elfogadja  a  II.  számú  határozati  javaslatot,  az  kérem,  igennel
szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
601/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  oktatási,  kulturális  és
társadalmi kapcsolati bizottság képviselő tagjának

- Dr. Székely Károly képviselőt,
- Tóth Kálmán képviselőt,
- Utassy Éva képviselőt,
- Orosz Csaba képviselőt,

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság nem képviselő tagjának
- Egresi Zsuzsannát,
- Csathó Gábort,
- Novák Istvánnét,
- Kurucz Gergelyt

2019. október 30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő:  2019. október 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
bizottság 1. pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjaitól a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagok névsorát az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
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    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  az  1.  pont  szerint
megválasztott  nem  képviselő  bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés  e)  pontjában,  valamint  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak
alapján  vagyonnyilatkozati  kötelezettségének  2019.  október  30-ig  tegyenek
eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 30.

Pintér Tamás polgármester:

A II. számú határozati javaslat elfogadva 11 igennel.

14.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági,  Sport és  
Turisztikai Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Következő napirendi pontunkban szeretném önöknek elmondani, hogy a
Fidesz képviselő-csoportja ennek a bizottságnak a munkájában sem kíván
részt venni, nem kíván a szakmai munkában segíteni városunknak. Ezért
az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság  elnökének  Motyovszki  Mátyás
képviselő  urat,  a  bizottság  képviselő  tagjának  Raduka  Zsuzsanna
képviselő  asszonyt,  Orosz  Csabát  és  Tóth  Kálmán  képviselő  urakat
javaslom.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az
előterjesztés I., II. határozati javaslatot tartalmaz. Mindegyik határozatról
külön kell szavaznunk.

Aki elfogadja a I. határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
602/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és
Turisztikai Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság elnökének Motyovszki Mátyás képviselőt 2019. október 30-i hatállyal
megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő:  2019. október 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  elnök  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
elnök nevét az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

A határozati javaslat 11 igennel elfogadva.

Aki  elfogadja  a  II.  számú  határozati  javaslatot,  az  kérem,  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
603/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és
Turisztikai Bizottsága tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság képviselő tagjának

- Raduka Zsuzsanna képviselőt,
- Orosz Csaba képviselőt,
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- Tóth Kálmán képviselőt,

az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság nem képviselő tagjának
- Parcz Lászlót,
- Rákosa Katalint,
- Baráth Artúrt

2019. október 30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
bizottság 1. pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjaitól a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagok névsorát az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  az  1.  pont  szerint
megválasztott  nem  képviselő  bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés  e)  pontjában,  valamint  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak
alapján  vagyonnyilatkozati  kötelezettségének  2019.  október  30-ig  tegyenek
eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 30.
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Pintér Tamás polgármester:

A határozat 11 igen szavazattal elfogadva.

15.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Szociális,
Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága  elnökének  és  tagjainak
megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Következő  napirendi  pontunknál  el  szeretném mondani,  hogy a  Fidesz
képviselő-csoportja  nem  kíván  ennek  a  bizottságnak  sem  a  szakmai
munkájában  részt  venni,  ezért  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság  bizottsági  elnökének  dr.  Székely  Károly  képviselő  urat,  a
bizottság képviselő tagjának Utassy Éva és Raduka Zsuzsanna képviselő
asszonyt, valamint Szántó Péter és Motyovszki Mátyás képviselő urakat
javaslom.  Felhívom  a  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az
előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatot  tartalmaz.  Mindegyik
határozatról külön kell szavaznunk.

Kérem  önöket,  aki  elfogadja  a  I.  határozati  javaslatot,  az  igen  gomb
megnyomásával szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
604/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási bizottság elnökének dr. Székely Károly képviselőt 2019. október 30-i
hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  elnök  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
elnök nevét az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel a határozat elfogadva.

Aki elfogadja a II. határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
605/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási bizottság képviselő tagjának

- Utassy Éva képviselőt,
- Raduka Zsuzsanna képviselőt,
- Szántó Péter képviselőt,
- Motyovszki Mátyás képviselőt,

a szociális, egészségügyi és lakhatási nem képviselő tagjának
- Kovács Jankát,
- Óvári-Timár Viktóriát,
- Kiss Tibort,
- Kleinné Németh Juditot

2019. október 30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
bizottság 1. pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjaitól a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.
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   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagok névsorát az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  az  1.  pont  szerint
megválasztott  nem  képviselő  bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés  e)  pontjában,  valamint  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak
alapján  vagyonnyilatkozati  kötelezettségének  2019.  október  30-ig  tegyenek
eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 30.

Pintér Tamás polgármester:

A II. számú határozati javaslat 11 igennel elfogadva.

16.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Ügyrendi,  
Igazgatási és Jogi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

16. napirendi pontunk következik. A Fidesz képviselő-csoportja ennek a
bizottságnak a munkájában sem kíván szakmai munkáként részt venni,
ezért az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság bizottsági elnökének Tóth
Kálmán képviselő urat, a bizottság képviselő tagjának Raduka Zsuzsanna
képviselő asszonyt,  valamint  dr.  Székely Károlyt  és Motyovszki  Mátyás
képviselő urakat javaslom. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy az előterjesztés I.  és II.  számú határozati  javaslatot  tartalmaz, és
midegyik határozatról külön kell döntenünk. 
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Aki elfogadja a I. határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
606/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi,  igazgatási  és jogi
bizottság  elnökének  Tóth  Kálmán  képviselőt  2019.  október  30-i  hatállyal
megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő: 2019. október 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  elnök  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
elnök nevét az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

A határozat 11 igennel elfogadva.

Aki elfogadja a II. számú határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr. Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
607/2019. (X.29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottsága tagjainak megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi,  igazgatási  és jogi
bizottság képviselő tagjának

- Raduka Zsuzsanna képviselőt,
- Dr. Székely Károly képviselőt,
- Motyovszki Mátyás képviselőt,

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő tagjának
- Dr. Varga Balázst,
- D. Molnár Istvánt,
- Kárpáti Gábort

2019. október 30-i hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő:  2019. október 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
bizottság 1. pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjaitól a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagok névsorát az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  az  1.  pont  szerint
megválasztott  nem  képviselő  bizottsági  tagokat,  hogy  az  egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3)
bekezdés  e)  pontjában,  valamint  5.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak
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alapján  vagyonnyilatkozati  kötelezettségének  2019.  október  30-ig  tegyenek
eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2019. október 30.

Pintér Tamás polgármester:

A II. határozati javaslat 11 igennel elfogadva.

17.       A  Közgyűlés  állandó  bizottságai  nem  képviselő  bizottsági  tagjainak  
eskütétele
Az esküt kiveszi: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

A következő napirendi  pontunknál  a közgyűlés állandó bizottságai  nem
képviselő bizottsági  tagjainak eskütétele  következik.  De engedjék meg,
hogy  elmondjam azt  önöknek,  hogy  a  Fidesz  képviselő-csoportja  nem
kíván  delegálni  egyetlen  bizottságba  sem  külsős  tagokat,  ezáltal  a
szakmai  munkában  nem  kívánnak  részt  venni.  Én  ettől  függetlenül
szeretném önöknek felsorolni az itt álló urak, hölgyek és uraknak a neveit,
és hogy melyik  bizottságban  vesznek részt.  A  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság külsős tagjai Deák Nóra, Lebics Edit, Felföldi
Ágnes és Murányi Sándor. A közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
külsős tagjai Andics József, Vereb Zoltán, Szőke István és Varjas Péter.
Az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottságának  külsős
tagjai Egressy Zsuzsa, Csathó Gábor, Novák Katalin és Kurucz Gergely.
Az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság  külsős  tagjai  Parcz  László,
Rákosa Katalin és Baráth Artúr.  A szociális,  egészségügyi  és lakhatási
bizottság külső tagjai Kovács Janka, Óvári-Timár Viktória, Kiss Tibor és
Klein  Judit.  Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  külsős  tagjai  dr.
Varga Balázs, Kárpáti Gábor és dr. Molnár István. Megkérem valamennyi
teremben jelen lévő közgyűlési képviselő-társamat és vendégeinket, hogy
a  közgyűlés  bizottságainak  nem  képviselő  tagjainak  eskütételéhez
legyenek  kedvesek  felállni,  és  az  esküt  végighallgatni!  Felkérem  a
hölgyeket és az urakat, hogy mondják utánam az eskü szövegét!

„Én  …  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz  és  annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait
megtartom és másokkal  is megtartatom;  bizottsági  tisztségemből  eredő
feladataimat Dunaújváros Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása
érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet
javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

(A közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjai letették az esküt.)
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Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  szépen  köszönöm.  Tóth  Kálmán  képviselő  úr  szót  kért.
Parancsoljon!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Tisztelt  Meghívott
Vendégeink!  Elkezdjük  a  munkánkat,  és  szeretném  bejelenteni,  hogy
holnap du. 16,00 órakor megtartja első ülését a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság,  és  16,30  perckor  pedig  megtartja  az  első
ülését a jogi és ügyrendi bizottság. Megkérem a külső tagokat, hogy ezen
feltétlen vegyenek részt. Elkezdjük a munkánkat. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon szépen köszönöm Tóth Kálmán képviselő úrnak, bizottsági elnök
úrnak a felhívást.  Én pedig szeretném arra felhívni a figyelmüket,  hogy
2019. október 31-én 9,00 órai kezdettel a közgyűlés rendkívüli ülést fog
tartani,  amelyre  ezúton  is  tisztelettel  és  szeretettel  meghívom  önöket.
Végezetül  az  ülést  berekesztem.  Köszönöm  szépen,  hogy  eljöttek,  és
megtiszteltek  minket  a  mai  napon.  További  szép  napot  kívánok
mindannyiójuknak!

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Sürü Renáta
               polgármester     jegyző
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