
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. október 31-ei
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:
1. Cserna Gábor képviselő
2. Lőrinczi Konrád képviselő
3. 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
Szabó Imre főépítészi,  építésügyi  és  környezetvédelmi  osztály

osztályvezetője
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója

Pintér Tamás polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt
ülést megnyitotta.
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Megállapította,  hogy  a  15  képviselő  közül  megjelent  12  fő,  így  a  testület
határozatképes.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  sok  szeretettel  köszöntöm  a  megjelent  képviselő-társaimat.
Nagyon  sok  szeretetettel  köszöntöm  a  megjelent  vendégeinket.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2019.  október  31-ei
rendkívüli ülését megnyitom. Felhívom figyelmüket, hogy a rendkívüli ülés
miatt az adott napirendi pontokhoz lehet hozzászólni. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület  15 tagjából  12 fő  van jelen,  és  a  Fidesz-frakcióból
üdvözlöm  Gombos  képviselő  urat.  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  SZMSZ-ben
biztosított  jogomnál  élve  hívtam  össze  a  mai  rendkívüli  közgyűlést.
Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési, egyben ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  hogy  a  napirendi  pontokat  a
bizottságok a rendkívüli üléseken megtárgyalták-e.

Tóth Kálmán képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A
pénzügyi, gazdasági, városüzemeltetési és a jogi bizottság a következő
napirendi  pontokat  nem  tárgyalta  meg:  levette  a  napirendjéről  a
meghívóban szereplő 8. napirendi  pontot,  levette a 9.  napirendi pontot,
levette a 11. napirendi pontot, és levette a 14. napirendi pontot. További
egyeztetések  céljából  vettük  le  ezeket  a  bizottságoknál.  Köszönöm
szépen. A többit pedig egyhangúlag támogattuk.

Pintér Tamás polgármester:

Értem.  Köszönöm  szépen.  Akkor  további  egyeztetés  céljából  akkor
javaslom levételre a 8., 9., 11. és a 14. napirendi pontokat. 

Aki elfogadja ezt a javaslatot, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  meghívó  szerinti  8.,  9.,  11.  és  14.  napirendi
pontokat a rendkívüli  nyílt  ülés tárgysorozatából – mellette szavazott  12 fő (Barta
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – levette
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
608/2019. (X.31.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti
8., 9., 11. és 14. napirendi pontok levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése levette napirendjéről a 2019. október
31-ei  rendkívüli  nyílt  ülés  meghívója  szerinti  8.  napirendi  pontot,  melynek  címe
„Javaslat  a  Kalandparkban  (volt  Vidámpark)  a  mászófal  előtti  terület
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balesetveszélyes állapotának megszüntetésére”, 9. napirendi pontot, melynek címe
„Javaslat a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában a
logisztikai  feladatok  ellátására  megkötött  Vállalkozási  keretszerződés  1.  számú
módosítására”,  11.  napirendi  pontot,  melynek  címe  „Javaslat  önkormányzati
tulajdonú intézmények felújítási  munkáira”, valamint 14. napirendi pontot, melynek
címe  „Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonban  álló,  730/422  helyrajzi  szám  alatt
felvett, 11933 m2 területű, „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan mintegy 2050
m2 nagyságú területének hasznosítására vonatkozó állásfoglalás kialakítására”.

Pintér Tamás polgármester:

12 igen szavazattal  elfogadva. Javaslom, hogy a többi napirendi pontot
fogadjuk el.

Aki az így, a mai közgyűlés tárgyalandó napirendi pontjait megszavazza,
az kérem, igen gombot nyomjon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
609/2019. (X.31.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. október 31-ei rendkívüli nyílt
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költség-
térítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatára

4. Javaslat ügyvédi iroda kiválasztására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 100%-os tulajdonában lévő társaságok átvilágítására és egyéb
jogi feladatok ellátására

5. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívásá-
ra és új tagok megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjai-
nak visszahívására és új igazgatósági tagok megválasztására
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6. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. ve-
zető tisztségviselője lemondó nyilatkozata értékelésére

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-Léte-
sítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés módosításá-
ra

8. Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 „Déli iparterület fejlesztése” projekt
kivitelezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő megelőlege-
zésére 

9. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének
meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására

10.Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak megvá-
lasztására

12.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának 2. módosítására

Pintér Tamás polgármester:

12  igen  szavazattal  elfogadva.  Kérem  önöket,  hogy  szavazzunk  a
meghívott személyeknek a részére tanácskozási jogot.

Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli ülésre meghívott személyek számára
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  biztosított  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
610/2019. (X.31.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. október 31-ei  rendkívüli nyílt
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:
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12 igen szavazattal  elfogadva. Az SZMSZ alapján a jegyzőkönyvvezető
személyéről is döntenünk kell számozott határozati javaslattal. Javaslom,
hogy  a  közgyűlés  rendkívüli  nyílt  ülése  jegyzőkönyvvezetőjének
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselő asszonyt bízzuk meg.

Aki elfogadja a személyét, az kérem, igen gombot nyomja meg!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülés  jegyzőkönyvvezetőjét  –
mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
611/2019. (X.31.) határozata

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  a  2019.  október  31-ei
rendkívüli  nyílt  ülése  jegyzőkönyvének  vezetésével  Forgó  Krisztina  köztisztviselőt
bízza meg.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

12 igen szavazattal elfogadtuk a hölgyet.

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:

N a p i r e n d:

Nyílt ülés: 

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

2. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérí-
téséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

3. Javaslat Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatára
Előadó: a polgármester
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4. Javaslat ügyvédi iroda kiválasztására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 100%-os tulajdonában lévő társaságok átvilágítására és egyéb jogi fel-
adatok ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

5. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági tár-
saságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására és új
tagok megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjainak visszahí-
vására és új igazgatósági tagok megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. vezető
tisztségviselője lemondó nyilatkozata értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-Létesít-
ménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sport-
ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 „Déli iparterület fejlesztése” projekt kivi-
telezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő megelőlegezésére 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat  Dunaújváros  vízellátását  biztosító  új  csápos  kút  vízjogi  engedélyének
meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10.Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak megválasz-
tására
Előadó: a polgármester

12.Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és
Működési Szabályzatának 2. módosítására
Előadó: a polgármester

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

Pintér Tamás polgármester:

És most következzék az első napirendi pont. Az első napirendi pont Duna-
újváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2017. ön-
kormányzati  rendelete a Közgyűlés és Szervei  Szervezeti  és Működési
szabályzatának módosítására. Mint ahogy azt az előző alakuló ülésünkön
elmondtam,  rendkívül  fontos  számunkra,  hogy  a  dunaújvárosi  ifjúságot
megsegítsük, és támogassuk őket minden lehetőségünkkel. Ez a javaslat
ezért született, gazdát, felelőst szeretnénk találni az ifjúságnak, aki segíti
az ő városunkban maradásukat, boldogulásukat. Az SZMSZ módosítás te-
hát erre javasol megoldást.

Én kérem önöket, amennyiben támogatják, nyomjanak igen gombot! Kö-
szönöm szépen.

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 1
fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) –
megalkotta a 29/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal,  1 nem szavazattal elfogadva a javaslat. Megállapí-
tom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megalkotta  a
29/2019. önkormányzati rendeletet.

2. Javaslat  a  helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,  juttatásairól,  
költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítá-
sára
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Térjünk  át  a  második  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  helyi
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,  juttatásairól,  költségtérítéséről
szóló 15/2014. önkormányzati rendelet módosítására.

Hozzászólás hiányában, aki a napirendi pontot elfogadja, 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), nem szavazott 1
fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) –
megalkotta a 30/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal,  illetve  nem  szavazott  1  fő,
elfogadva a javaslat. Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése megalkotta a 30/2019. önkormányzati rendeletet. Szeretném
a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy Gombos képviselő úr elhagyta a termet,
ezért  nem  szavazott.  Viszont  a  rendeletet,  ahogy  megállapítottam,  a
kihirdetésére viszont 5 perc szünetet rendelek el.

(Gombos István képviselő 9:05 perckor elhagyta az üléstermet.)

Szünet
Szünet után:

3. Javaslat Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatára  
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Képviselő-társaim! Folytatjuk a megkezdett munkánkat. Megállapí-
tom, hogy a közgyűlés határozatképes. A Fidesz-frakciója elhagyta a köz-
gyűlési  termet  teljes  egészében.  Harmadik  napirendi  pontnak  javaslom
Dunaújváros  közvilágítási  rendszerének  felülvizsgálatát.  Mint  ahogy  azt
ígértük a városlakóknak a kampány során is, illetve az alakuló ülésünkön
is, minél előbb szeretnénk rendbe hozni Dunaújvárosnak a közvilágítását,
éppen ezért ezt a határozati javaslatot rendkívül fontosnak tartottuk, hogy
ide a rendkívüli ülésre elhozzuk.

Aki a határozati javaslatot támogatja, 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     
612/2019. (X.31.) határozata

Dunaújváros közvilágítási rendszerének felülvizsgálatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  azzal  a  céllal,  hogy
Dunaújváros  közvilágítási  rendszere  energiahatékonysági,  közlekedésbiztonsági
szempontú  felülvizsgálata  megkezdődjön,  és  a  felülvizsgálat  eredményeként  a
közvilágítási rendszer folyamatos fejlesztése megvalósuljon, mely célra figyelemmel
a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges és jogszerű
intézkedést.

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

                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: folyamatos

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

4. Javaslat ügyvédi iroda kiválasztására a Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő társaságok átvilágítására és
egyéb jogi feladatok ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Negyedik  napirendi  pont,  javaslat  ügyvédi  iroda  kiválasztására  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában
lévő társaságok átvilágítására és egyéb jogi feladatok ellátására. Ahogy
szintén elmondtam már mindenkinek itt,  az alakuló ülésen is,  illetve az
elmúlt  hónapokban,  nagyon  fontos  azt  megtudnunk,  hogy
Dunaújvárosnak, a dunaújvárosi lakosoknak a befizetett adóforintjai hova
szivárogtak el az elmúlt években. Ennek a felderítésére nagyon fontosnak
tartottuk,  hogy  megfelelő  szakértőket  fogadjunk  fel  ahhoz,  hogy  ők
átvilágítva a vállalatokat, elmondják a városlakók számára, hogy milyen
visszaélések történtek az elmúlt években. Három árajánlatot kaptunk, és a
beérkezett  árajánlatok  alapján  a  legkedvezőbb  ajánlatot  Dr.  Bajáky  és
Társa Ügyvédi Iroda adta. 

Aki  elfogadja  az  ügyvédi  iroda  megbízását  az  átvilágításra,  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 
613/  2019. (X.31.) határozata  

ügyvédi Iroda kiválasztására a Dunaújváros MJV Önkormányzata
100%-os tulajdonában lévő társaságok átvilágítására és

egyéb jogi feladatok ellátására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  100%-os  tulajdonában  lévő  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  és  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. átvilágításával és egyéb jogi feladatok ellátásával a Dr.



10

Bajáky és Társa Ügyvédi Irodát (székhely: 1027 Budapest, Kandó Kálmán utca
4. 1/3.) bízza meg 30.000 Ft+ÁFA/munkaóra és 1500 Ft+ÁFA útiköltség/megtett
kilométer megbízási díjért.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  1.  pontja  szerinti,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási
szerződés aláírására az Ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság véleményének
kikérése mellett.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott  ügyvédi  munkadíjra  és  költségekre  bruttó  5.000.000,-Ft,  azaz
bruttó Ötmillió forint keretösszegben forrást biztosít a 2019. évi önkormányzati
költségvetése 5. b. melléklet általános tartalék előirányzat során.

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

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

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

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a
2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2019. évi költségvetés módosításának időpontja

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

5. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gaz  -  
dasági társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai
visszahívására és új tagok megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az
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igazgatóság tagjainak visszahívására és új igazgatósági tagok megválasz-
tására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk az ötödik napirendi pontra. Javaslat az önkormányzat legalább
50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok önkormányzat által
delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására,  valamint  a  DVG  Zrt.-nél  az  igazgatóság  tagjainak
visszahívására  és  új  igazgatósági  tagok  megválasztására.  A  Fidesz
képviselő-csoportja  nem  akart,  nem  kívánt  delegálni  egyetlen
felügyelőbizottsági  tagot  sem  a  cégekbe,  erre  figyelemmel  változatlan
díjazással  javaslom  a  DVG  Zrt.  igazgatóságába  megválasztani  az
igazgatóság elnökeként  Illésy Istvánt,  az igazgatóság tagjaként  Magyar
Andrást,  az  igazgatóság  következő  tagjaként  Botond  Gábort,  az
igazgatóság  következő  tagjaként  Lebics  Editet,  illetve  igazgatóság
tagjaként  Varga  Richárdot.  Felügyelőbizottsági  tagoknak  javaslom
megválasztani  Mezei  Zsolt  alpolgármester  urat,  Szabó  Zsolt
alpolgármester  urat  és  Tóth  Kálmán  képviselő  urat,  valamint  Felföldi
Ágnest.  A  Dunanett  Nkft.  felügyelőbizottsági  tagjának  javaslom
megválasztani Barta Endre alpolgármester urat, Simon Csabát és Kertész
Editet.  A  DVCSH  Kft.  felügyelőbizottságába  javaslom  jelölni  Selyem
József urat,  Pochner László urat,  Schneider Mihály urat.  A DKKA Nkft.
felügyelőbizottságába  javaslom  megválasztani  Sáfrány  Katát,  Kósa
Gábort és Szalóki Lászlót. Az MMK Nkft. felügyelőbizottságába javaslom
jelölni  Viczai  Dalmát  és  Nagy  Kálmánt.  Javaslatot  teszek,  hogy  a
megbízatásuk, megbízásuk 2020. május 31-ig tartson. Felhívom a tisztelt
képviselő-társaim figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.-től  VI.-ig  tartalmaz
határozati javaslatokat. 

Aki a határozat I. pontját támogatja, 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  
614/  2019. (X.31.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjai visszahívásáról,
új igazgatósági tagok megválasztásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat  gazdálkodásának
rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)
pontja alapján a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjait,  Mádai
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Balázst, Kubovics Árpádot, Kovács Juditot, Karcis Barnát és Horváth Józsefet 2019.
október 31-i hatállyal visszahívja és:
Illéssy Istvánt, Magyar Andrást, Botond Gábort, Lebics Editet, Varga Richárdot 
új  igazgatósági  tagoknak megválasztja,  2019.  november 01-től  2020. május 31-ig
szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
                 a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a  határozatnak  az  előkészítő  osztályra
érkezésétől
                  számított 8 napon belül
                - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől számított
                  30 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk.

Aki a határozati javaslat II. pontját támogatja, 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
615/  2019. (X.31.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
felügyelőbizottsági tagjait, Pintér Attilát, Szepesi Attilát, Dr. Ragó Pált és Láng
Csabát 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és:
 Mezei Zsoltot, Szabó Zsoltot, Tóth Kálmánt, Felföldi Ágnest 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  november  01-től  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság állásfoglalását követően.
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

                        - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől
                          számított 30 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozat elfogadva.

Aki a III. pontot támogatja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a III. 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
616/  2019. (X.31.) határozata  

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő
Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,

új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Dunanett  Dunaújvárosi  Regionális
Köztisztasági  és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit  Kft. felügyelőbizottsági
tagjait, Gombos Istvánt, Lajcs Jánost és Lassingleitner Antalnét 2019. október
31-i hatállyal visszahívja és:
 Barta Endrét, Simon Csabát, Kertész Editet 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  november  01-től  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

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

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
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                          a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül

    - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől
                             számított 30 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk a határozatot.

Aki a határozati javaslat III. pontját támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Vagy IV.-t. Bocsánat! Igen.

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. 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
617/  2019. (X.31.) határozata  

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna, Hőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján a  Dunaújvárosi Víz-, Csatorna, Hőszolgáltató
Kft. felügyelőbizottsági tagjait, Selyem Józsefet, Győrfi Imrét és Vass Józsefet
2019. október 31-i hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja:
Selyem Józsefet, Pochner Lászlót, Schneider Mihályt 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  november  01-től  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a  DVG  Zrt.  elnök-
vezérigazgatóját  a  határozat  közlésére,  továbbá felhatalmazza a  Társasági
szerződés  módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társasági szerződés jelen határozatban foglaltak szerinti aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért:                             

                  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója                    
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

                        - a társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított
                          30 napon belül
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Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

Aki az V. határozati pontot támogatja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a V. 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
618/2019. (X.31.) határozata

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok

megválasztásáról

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

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

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

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

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított
                           30 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

Aki a VI. pontját támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
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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
619/2019. (X.31.) határozata

az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,
új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Prosek  Zoltán  Oszkárt  és  Bujáki  Laurát   2019.
október 31- hatállyal visszahívja és a taggyűlésnek javasolja:
Viczai Dalmát, Nagy Kálmánt 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  november  01-től  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az  MMK  Közhasznú
Nonprofit  Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság  taggyűlésén a jelen
határozat 1. pontja alapján szavazzon,  és  a  taggyűlés  határozatát  a
polgármester részére nyújtsa be.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társasági  szerződés és  a  módosítással
egységes szerkezetbe foglalt társasági  szerződés aláírására,  az  ügyrendi
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

                        - a társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított
                          30 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  a  határozatot  elfogadtuk.  Gratulálok  a  frissen
megválasztott igazgatósági tagoknak, illetve felügyelőbizottsági tagoknak.
Munkájukhoz sok sikert és eredményes munkát kívánok!

6. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.  
vezető tisztségviselője lemondó nyilatkozata értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  következő  napirendi  pontunkra,  a  hatos  számú  javaslatra,
amely a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit  Kft.
vezető tisztségviselője lemondó nyilatkozatának értékeléséről szól.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, 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
620/  2019.     (X.31.)     határozata  

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
vezető tisztségviselője lemondó nyilatkozata értékelésére

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Nyakacska  Zsoltnak  a  DKKA-
Dunaújvárosi  Kohász Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  megbízási  foglalkoztatási
jogviszonyban ellátott ügyvezetői tisztségéről való lemondó nyilatkozatát a Ptk. 3:25.
§  (3)  bekezdésben  foglalt  feltételeknek  megfelelőnek  nyilvánítja,  mivel  a DKKA-
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  jogi  személy
működőképessége ezt  megkívánja,  a  2019.  október  21-én közölt  lemondás az új
vezető  tisztségviselő  kijelölésével  vagy  megválasztásával,  ennek  hiányában
legkésőbb  a  bejelentéstől  számított  hatvanadik  napon  válik  hatályossá,  egyben
utasítja  az  ügyvezetőt  a  lemondás  hatályossá  válásáig  feladatai  teljes  körű
ellátására. 

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

                a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-  
Létesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a du-
naújvárosi  sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szer-
ződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.

vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Hetedik  napirendi  pont,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  és  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  között  a
dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi  sportingatlanok
üzemeltetésére  vonatkozó  koncessziós  szerződés  módosítására.
Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés „A” és
„B” határozati javaslatot tartalmaz. Én javaslatot teszek a „B” határozati
javaslat elfogadására.

Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  határozati  javaslat  „B”  változatát  –  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     
621/2019.   (X.31.)     határozata     

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-
létesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a

Dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó
koncessziós szerződés módosítására

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  támogatja  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  kérését  és úgy határoz,  hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. között 2019.
augusztus  23-án  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a  dunaújvárosi  sportingatlanok
üzemeltetése  vonatkozásában  létrejött  szolgáltatási  koncessziós  szerződés  1.5.-
pontját nem módosítja.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk. 

8.         Javaslat a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 „Déli iparterület fejlesztése” pro  -  
jekt  kivitelezés  kapcsán  a  tartalék  összegének  saját  forrásból  történő
megelőlegezésére 

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
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A 8. és 9. napirendi pontokat levettük, ezért a 10. napirendi pont, javaslat
a  TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001  “Déli  iparterület  fejlesztése”  projekt
kivitelezés  kapcsán  a  tartalék  összegének  saját  erőforrásból  történő
megelőlegezésére. 

Aki a határozati javaslatot támogatja, 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
622/  2019. (X.31.) határozata  

a TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt
kivitelezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásból történő

megelőlegezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a TOP-6.1.1-16-
DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt kivitelezési feladataira a
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő 176 972 299 Ft
+  ÁFA  =  bruttó  224 754 820  Ft  tervezett  összegű  vállalkozási  szerződés
fedezetéül  további  10 062 065 Ft-ot  biztosít  megelőlegezésként  Dunaújváros
MJV  Önkormányzata  Közgyűlésének  6/2019.  (II.  15.)  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló  önkormányzati  rendelete  7.  a.  melléklet 22.  Pályázati  és  egyéb
támogatással  megvalósuló  projektek  kiadásai/22.4.1  TOP-6.1.1  Ipari  park
beruházás előirányzat  soron,  mely  forrásráemelés  forrásául  a  2019.  évi
költségvetés  5.  melléklet  22.4.  TOP  programok/1.  dologi  kiadások/  TOP
előkészítő, megalapozó tevékenységek sora szolgál. A költség a későbbiekben
a pályázati forrásból elszámolható.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  1.  pontjában  részletezett  előirányzat  módosítást
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2019.  évi  költségvetési
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: -  a költségvetési rendelet módosításáért:
                 a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.
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9.         Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedé  -  
lyének meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírá-
sára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

11.  napirendi  pontot  levettük,  ezért  a  12.  napirendi  pont,  javaslat
Dunaújváros  vízellátását  biztosító  új  csápos  kút  vízjogi  engedélyének
meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására. 

Aki a határozatot támogatja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,
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
623/  2019. (X.31.) határozata  

Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének
meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására

1.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy  Dunaújváros
vízellátását  biztosító  új  csápos  kút  vízjogi  engedély  meghosszabbítására
irányuló  eljárás  lefolytatásával  a   MÉLYÉPTERV  Komplex  Zrt.-t  (1012
Budapest, Várfok u. 14.) kívánja megbízni nettó  690.000.-Ft. +  ÁFA (bruttó:
876.300.- Ft) összegben.

2.) Az  1.  pontban  meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelete
(továbbiakban: rendelet)  5. melléklet „2. Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő
„3 dologi kiadások” sorából átcsoportosított összeg biztosítja.
Az  átcsoportosított  összeg  a  rendelet  5.  mellékletében  a  „5  Víziközmű  -
szolgáltatás”  alcím  alatt  „3  dologi  kiadások”  megnevezésű  során  kerüljön
rögzítésre.  

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,

hogy  a  határozat  1.  pontjaiban  leírt  feladat  vonatkozásában  a  határozat
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a  MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.-vel
írja alá.

   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
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Határidő:  2019. november 08.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban  szereplő   kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetés  soron
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős:  - a  határozat végrehajtásáért:
       a jegyző

                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                       közreműködésért:

       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
     Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk. 

10.       Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház ré  -  
szére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Havasi Gyuláné, közös képviselő

Pintér Tamás polgármester:

13. napirendi pont, javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor
33. Társasház részére. 

Aki a határozatot támogatja, 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
624/  2019. (X.31.) határozata  

kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Erdősor 33
Társasház részére kamatmentes kölcsönt nyújt bruttó 3.495.000.- Ft összegben
a társasház gázvezetékének felújítása céljából az alábbi feltételekkel:
- az  Adós  csatolja  a  társasházi  közgyűlés  határozatát  az  1.  pontban  leírt

kölcsön elfogadásáról, és visszafizetése vállalásáról,
- az Adós a kölcsön összeg erejéig írásbeli felhatalmazását adja szerződés

aláírásával  Hitelező  részére  az  Adós  valamennyi  bankszámlájáról  történő
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azonnali  beszedésre  arra  az  esetre,  ha  az  Adós  a  támogatási  összeget
határidőre nem fizetné vissza.  Az  Adós beszedési  megbízásra  vonatkozó
olyan  felhatalmazó  nyilatkozatot  köteles  benyújtani,  amely  a  pénzügyi
fedezethiány miatt  nem teljesíthető  fizetési  megbízás esetére  a követelés
legalább 90 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz és
kizárólag a Hitelező hozzájárulásával vonható vissza;  Hitelező a beszedési
megbízásra  szóló  felhatalmazást  az  Adósnak  a  kölcsön  visszafizetését
követő 30 napon belül  feloldja, ehhez az OTP Bank Zrt.  hozzájárulását is
csatolja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra   Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat  2019.
évi  költségvetése  5/b.  melléklet  24/2.  nem  nevesített  városüzemeltetési  és
városfejlesztési tartalék során biztosít fedezetet.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az
1.  pont  figyelembe  vételével,  valamint  a  futamidő,  a  visszafizetési  ütem és
részletei  ismeretében  előkészített  kölcsönszerződés  aláírására  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő
                  érkezését követő 8 napon belül

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

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a
2019.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő  módosításakor  vegye
figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

         
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

1  1  .       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tanácsnokainak  
megválasztására
Előadó: a polgármester
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Pintér Tamás polgármester:

14. napirendi pontot szintén levettük, ezért a 15. napirendi pont, javaslat
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tanácsnokainak
megválasztására.  Idősügyi  és  szociális  tanácsnoknak  Utassy  Éva
képviselő asszonyt, közbiztonsági tanácsnoknak Orosz Csaba képviselő
urat,  ifjúságügyi  tanácsnoknak  Raduka  Zsuzsa  képviselő  asszonyt
javasolom.

Aki támogatja a javaslatomat, 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     
625/2019. (X.31.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  idősügyi  és  szociális
tanácsnoknak  Utassy  Éva  képviselőt  asszonyt,  közbiztonsági  tanácsnoknak
Orosz  Csaba  képviselő  urat,  ifjúságügyi tanácsoknak  Raduka  Zsuzsanna
képviselő asszonyt 2019. november 1-jei hatállyal megválasztja.

          Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                                     a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő:  2019. október 31.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  tanácsnokok  tiszteletdíjával
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a tanácsnokok
névsorát az SZMSZ 4. 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. november 15.

Pintér Tamás polgármester:

A javaslatot 11 igen szavazattal elfogadtuk.
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1  2  .       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szerve  -  
zeti és Működési Szabályzatának 2. módosítására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

16.  napirendi  pont,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú
módosítására. 

Aki támogatja a javaslatot, 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
626/  2019. (X.31.) határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának 2. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri  Hivatala  -  395/2017.  (VI.  15.)  határozatával  jóváhagyott  2017.
július 1-től hatályos - Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban PH
SZMSZ) 2019. november 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:

1.1. A PH SZMSZ III. fejezet 1.5.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„ Az 1.5.1. -  1.5.3.  pontban foglaltaknál  a sajtószabadságról  és a médiatartalmak

alapvető  szabályairól,  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvények rendelkezéseit be kell tartani. „

1.2.  A  PH SZMSZ IV.  fejezet  1.3.3.;  a  4.8.11.  a  6.4.7.  és  a  9.3.2.  alpontjaiban
szereplő „1. függelék” megnevezés helyébe a „6. függelék” megnevezés kerül.

1.3.  A  PH  SZMSZ  IV.  ferjezet  14.  pontjában  az  „Önkormányzati  főtanácsadó”
megnevezés helyébe „Polgármesteri kabinetvezető” megnevezés kerül.

1.4. A PH SZMSZ V. fejezet 4.3.2. alponta helyébe az alábbi rendekezés kerül:
„ Az ügyintézés során azon eljárási cselekmények esetén, amelyek nem minősülnek

döntésnek, a kiadmányozási jogot az ügyintéző is gyakorolhatja a 4.2.4. potban
foglaltaknak megfelelően, amennyiben a munkaköri  leírása az erre vonatkozó
jogosultságot tartalmazza. „

1.5. A PH SZMSZ
a. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
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b. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
c. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet

kerül.

1.5. Hatályát veszti a PH SZMSZ
a. a II. fejezet 2.3.4.21. alpontja,
b. a IV. fejezet 7.4.2. és a 7.4.3. alpontjai,
c. az V. fejezet 6.3.1.2. ; 6.3.2.8.; 6.3.2.34.; a 6.3.2.35. és a 6.3.2.37. alpontok.

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

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

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                        a belső kontroll felelős 

Határidő: 2019. november 15. 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

A javaslat 11 igen szavazattal elfogadva. Rendkívül produktívak voltunk,
így a mai ülést berekesztem. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. További
szép napot kívánok önöknek!

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Sürü Renáta
               polgármester     jegyző
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