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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november
21-ei nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pintér Tamás
Barta Endre
Gombos István
Lőrinczi Kondrád
Mezei Zsolt
Motyovszki Mátyás
Orosz Csaba
Raduka Zsuzsanna
Szabó Zsolt
Szántó Péter
Dr. Székely Károly
Tóth Kálmán
Utassy Éva

Távol lévők:
1. Cserna Gábor
2. Szepesi Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:
Dr. Molnár Attila
Molnár-Osztrocska Diána
Dr. Petánszki Lajos
Szabó Imre
Markóth Béla
Dr. Vántus Judit
Szaniszlóné Szabó Ildikó
Salamonné Pintér Mónika
Dr. Deák Mária
Árokszállási Ibolya
Kovács Éva
Medgyesi Miklós
Kálló Gergely
Dr. Kovács Péter
Gergő Edmond

aljegyző
humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője
főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály
osztályvezetője
városüzemeltetési és beruházási osztály
osztályvezetője
vagyonkezelési osztály osztályvezetője
adóhatósági osztály osztályvezetője
költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
szociális osztály osztályvezetője
közigazgatási osztály osztályvezetője
személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője
sajtószóvivő
polgármesteri kabinetvezető
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatal hivatalvezetője
DVG Zrt. operatív igazgatója
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent:
(7. napirend)

Bölcskei Anna

(7. napirend)
(7. napirend)

Farkasné
Magdolna
Gyenes Józsefné

(17. napirend)

Kiss András

(31. napirend)

Varga Anna Éva

Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményvezetője
Vörös Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatója
Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető
igazgatója
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
igazgatója

Pintér Tamás polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést
megnyitotta.
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület
határozatképes.
Pintér Tamás polgármester:
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon nagy szeretettel és
tisztelettel
köszöntöm
megjelent
képviselő-társaimat,
meghívott
vendégeinket, a hivatal munkatársait és mindenkit, aki tévén, illetve online
kíséri figyelemmel a munkánkat. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 2019. november 21-ei nyílt ülését megnyitom.
Megállapítom, hogy a 15 megválaszott képviselőből 12-en jelen vannak.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Az SZMSZ alapján a
jegyzőkönyvvezető személyéről döntenünk kell számozott határozattal.
Javaslom, hogy a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvének
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.
Aki elfogadja a személyét, az kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 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
627/2019. (XI.21.) határozata
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.

ülése
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Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen. 12 igennel elfogadva.
(Lőrinczi Konrád képviselő 09:01 perckor megérkezett az ülésterembe.)
Pintér Tamás polgármester:
Az SZMSZ alapján megkezdjük munkánkat és a tárgysorozat vitáját.
Mindenekelőtt megkérem Tóth Kálmán bizottsági elnök urat, hogy
tájékoztassa a tisztelt közgyűlést, hogy valamennyi képviselő leadta-e
időben a vagyonnyilatkozatát. Képviselő úr! Az öné a szó!
Tóth Kálmán képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Mindenki határidőre
leadta a vagyonnyilatkozatát, és nagyon szépen köszönöm.
Pintér Tamás polgármester:
Én is nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! A következő
határozati javaslattal élnék: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
megállapítja, hogy a képviselő-testület összes tagja 2019. november 12-ig
benyújtotta vagyonnyilatkozatát. A határozat közléséért felelős a
polgármester, és a határidő azonnali.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon igennel!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
– 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi
Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
628/2019. (XI.21.) határozata
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a képviselő-testület
összes tagja 2019. november 12-ig benyújtotta vagyonnyilatkozatát.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér Tamás polgármester:
11 igen, 2 tartózkodó szavazattal a határozat elfogadva. Tisztelettel
köszöntöm Lőrinczi képviselő urat. További két, a nyílt ülést érintő
halaszthatatlan döntést igénylő indítványokat kell tárgyalnunk a mai napi
ülésünkön. Javaslom, hogy a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását
azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés elején képviselő-társaimnak kiosztott
sürgősségi indítványokat, a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan
meghirdetett pályázati kiírás értékelésére” című előterjesztést 45.
napirendi pontként, valamint a „Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai
Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződések megszüntetésére és a
feladatok átadására” című előterjesztést 46. napirendi pontként tárgyalja
meg a közgyűlés. Kérdezem Tóth Kálmán bizottsági elnök urat, hogy a
sürgősségi indítvánnyal érintett napirendeket a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság, illetve az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság megtárgyalta-e.
Tóth Kálmán képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr! A bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag
támogatták.
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen, elnök úr.
Kérem, tehát szavazzanak a napirendi pontok felvételére!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett
pályázati kiírás értékelésére” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába –
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), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – felvette és a következő határozatot
hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
629/2019. (XI.21.) határozata
„Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás
értékelésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 21-ei nyílt ülésére
sürgősségi indítványként a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett
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pályázati kiírás értékelésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45.
napirendjeként felvette.
Pintér Tamás polgármester:
Illetve most, ez ugye a 45. napirendi pont volt.
Aki elfogadja a 46. napirendi pont felvételét, az szavazzon igennel!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi
Irodával kötött megbízási szerződések megszüntetésére és a feladatok átadására ”
című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – felvette és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
630/2019. (XI.21.) határozata
„Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási
szerződések megszüntetésére és a feladatok átadására ” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 21-ei nyílt ülésére
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával
kötött megbízási szerződések megszüntetésére és a feladatok átadására ” című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 46. napirendjeként felvette.
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen. A javaslatot elfogadva. Indítványozom, hogy a
közgyűlés további egyeztetés céljából vegye le a nyílt ülés napirendi
pontjai közül a 14. napirendi pontot, a „Javaslat a Szabó, Kelemen és
Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződések megszüntetésére
és a feladatok átadására a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda részére”. E tárgyban
ugye egy új sürgősségi indítványt vett fel a közgyűlés az előbbiekben. És
indítványozom továbbá, hogy a közgyűlés további egyeztetés céljából
vegye le a nyílt ülés napirendjei közül a 21. napirendi pontot, amely
„Javaslat állásfoglalás kialakítására a Corner Trade Kft.-vel kötött bérleti
szerződés megszüntetéséről”. A napirendet a véleményező bizottságok is
levették tárgysorozatukból. És indítványozom továbbá, hogy a közgyűlés
további egyeztetés céljából vegye le a nyílt ülés napirendjei közül a 25.
napirendi pontot, amely „Javaslat a dunaújvárosi 3958/4 helyrajzi számon
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az
Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására”.
Amennyiben nincsen egyéb javaslat, kérem, szavazzanak igen gomb
megnyomásával!
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 14., 21. és 25.
napirendi pontját a nyílt ülés tárgysorozatából – 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – levette és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
631/2019. (XI.21.) határozata
a nyílt ülés meghívója szerinti 14., 21., 25. napirendi pontok levételéről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. november 21-ei nyílt ülésének
meghívó szerinti 14. napirendi pontját, mely „Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai
Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződések megszüntetésére és a feladatok
átadására a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda részére”, 21. napirendi pontját, mely „Javaslat
állásfoglalás kialakítására a Corner Trade Kft.-vel kötött bérleti szerződés
megszüntetéséről”, 25. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi 3958/4
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben
az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására” levette napirendjéről.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal a határozat elfogadva, és 2 tartózkodással.
És most szavazzunk az így kialakított nyílt ülés napirendi pontjairól!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott
12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő
(Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
632/2019. (XI.21.) határozata
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 21-ei nyílt ülés
napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban
végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben
hozott polgármesteri határozatokról
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosítására
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Javaslat a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló rendelet
megalkotására
7. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
9. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezérigazgató felmondása
miatt szükséges intézkedések megtételére
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesító Kft.
ügyvezetője lemondása elfogadására és új ügyvezető megválasztására
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok vonatkozásában létrejött koncessziós szerződéssel kapcsolatos
döntések meghozataláról
12. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsönei
és a saját tőke rendezésére, forrás biztosítására, és a megvásárolt kisbusz
önrésze felhasználása elszámolásának elfogadására
13. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából –
kezességvállalás megadására, tagi kölcsön visszafizetési határidejének
módosítására
14. Javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására
15. Javaslat az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás bizosítására
16. Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi munkatervének
elfogadására
17. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadására a DS Média Kft.
részére
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18. Javaslat adásvétel ingatlannyilvántartási rendezésére
19. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
részére
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete között fennálló haszonkölcsön szerződés
1. számú módosítására
21. Javaslat a Kavics-Ker Kft.-vel kötött területbérleti szerződés módosítására és
székhelyhasználat biztosítására
22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/53 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan
hasznosítására
23. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422 helyrajzi szám alatt felvett,
11 933 m2 területű, „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan mintegy 2 050 m2
nagyságú területének hasznosítására vonatkozó állásfoglalás kialakítására
24. Javaslat Elismerő nyilatkozat elfogadására (Százszorszép Tagóvoda –
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum) elfogadására és káresemény önrészének
biztosítására
25. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító
társaságok ajánlatainak értékelésére
26. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában
27. Javaslat Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP)
kidolgozására megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések
meghozatalára
28. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2020. évi nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
29. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 11. számú gyermek háziorvosi körzet
ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötéséről szóló 491/2019. (VIII.8.) számú határozata visszavonására
30. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését
követő záró elszámolásról szóló tájékoztató elfogadására
31. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2019. április-december hónap –
megkötésére
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32. Javaslat a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában
a logisztikai feladatok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés 1. számú
módosítására
33. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel
történő megszüntetésére
34. Javaslat a Kalandparkban (volt Vidámpark)
balesetveszélyes állapotának megszüntetésére

a

mászófal

előtti

terület

35. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
36. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
polgármesteri hivatalban történő további működtetésére és a megújított környezeti
politika elfogadására
37. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évi éves belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására
38. Javaslat tag delegálására a Közép-Duna
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Vidéke

Hulladékgazdálkodási

39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
40. Javaslat Közbeszerzési
megválasztására

és

Bíráló

Bizottság

elnökének

és

tagjainak

41. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
42. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás
értékelésére
43. Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási
szerződések megszüntetésére és a feladatok átadására
Pintér Tamás polgármester:
12 igen szavazattal, 1 nemmel a határozatot elfogadtuk, a napirendi
pontokat elfogadtuk. Az önkormányzati törvény értelmében a közgyűlés
kötelezően zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor, melyet a mai zárt
ülésünk meghívójának 1-2. napirendi pontja tartalmaz. A zárt ülés
elrendeléséről külön nem kell szavazni, kizárólag a zárt ülés napirendi
pontjairól. A közgyűlés az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdésének
c) pontja alapján zárt ülést rendelhet el a vagyonával történő rendelkezés
esetén, ha a nyilvános ülés, tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
érdekét sértené. A zárt ülés meghívójának 3. napirendi pontja ilyen jellegű
előterjesztést tartalmaz, ezért a közgyűlésnek külön határozatot kell
hoznia e napirendi pont esetében a zárt ülés elrendeléséről.
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Kérem, szavazzanak a zárt ülés 3. pontjának zárt ülésen való
tárgyalásának elrendeléséről!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata folyószámla-hitel igénybevételének megtárgyalására” című
előterjesztést a zárt ülés tárgysorozatába – 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),
tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – felvette és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
633/2019. (VI.20.) határozata
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-hitel
igénybevételének megtárgyalására” című napirend
zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 21-ei zárt ülésre
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város Önkormányzata
folyószámla-hitel
igénybevételének
megtárgyalására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján.
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadva. A közgyűlés a zárt ülés 3.
napirendi pontja tekintetében a zárt ülés tartását elrendelte.
Ezt követően pedig szavazunk egyben a zárt ülés valamennyi napirendi
pontjára!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott
12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
634/2019. (XI.21.) határozata
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 21-ei zárt ülés
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint:
1. Javaslat a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozására
2. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-hitel
igénybevételének megtárgyalására
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Pintér Tamás polgármester:
12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadtuk.
Kérem önöket, hogy szavazzanak igen gomb megnyomásával a
tanácskozási jogot a meghívott vendégeink számára!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 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 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – biztosított és a következő
határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
635/2019. (XI.21.) határozata
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. november 21-ei nyílt ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
Pintér Tamás polgármester:
13 igen szavazattal elfogadtuk a tanácskozási jogot a meghívott
vendégeink
számára.
Az
SZMSZ
alapján
a
zárt
ülés
jegyzőkönyvvezetőjének személyéről is döntenünk kell számozott
határozati javaslattal. Javaslom, hogy a közgyűlés a zárt ülés
jegyzőkönyvvezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.
Kérem, szavazzanak!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette
szavazott 13 fő (Barta Endre, 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 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
636/2019. (XI.21.) határozata
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.

ülése

Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal
Pintér Tamás polgármester:
13 igen szavazattal elfogadtuk.
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:
N a p i r e n d:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban
végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben
hozott polgármesteri határozatokról
Előadó: a polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
5. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
6. Javaslat a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
7. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására
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Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
9. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezérigazgató felmondása
miatt szükséges intézkedések megtételére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesító Kft.
ügyvezetője lemondása elfogadására és új ügyvezető megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok vonatkozásában létrejött koncessziós szerződéssel kapcsolatos
döntések meghozataláról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
12. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsönei
és a saját tőke rendezésére, forrás biztosítására, és a megvásárolt kisbusz
önrésze felhasználása elszámolásának elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
13. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából –
kezességvállalás megadására, tagi kölcsön visszafizetési határidejének
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
14. Javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
15. Javaslat az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás bizosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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16. Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
ügyvezetője
17. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadására a DS Média Kft.
részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
18. Javaslat adásvétel ingatlannyilvántartási rendezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
19. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
részére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete között fennálló haszonkölcsön szerződés
1. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
21. Javaslat a Kavics-Ker Kft.-vel kötött területbérleti szerződés módosítására és
székhelyhasználat biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/53 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan
hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
23. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422 helyrajzi szám alatt felvett,
11 933 m2 területű, „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan mintegy 2 050 m2
nagyságú területének hasznosítására vonatkozó állásfoglalás kialakítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
24. Javaslat Elismerő nyilatkozat elfogadására (Százszorszép Tagóvoda –
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum) elfogadására és káresemény önrészének
biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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25. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító
társaságok ajánlatainak értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
26. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
27. Javaslat Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP)
kidolgozására megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
28. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2020. évi nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
29. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 11. számú gyermek háziorvosi körzet
ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötéséről szóló 491/2019. (VIII.8.) számú határozata visszavonására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
30. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését
követő záró elszámolásról szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
31. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2019. április-december hónap –
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
32. Javaslat a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában
a logisztikai feladatok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés 1. számú
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
33. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel
történő megszüntetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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34. Javaslat a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti
balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

terület

35. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
36. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
polgármesteri hivatalban történő további működtetésére és a megújított környezeti
politika elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
37. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évi éves belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
38. Javaslat tag delegálására a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
40. Javaslat Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnökének
megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

és

tagjainak

41. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
42. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás
értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
43. Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási
szerződések megszüntetésére és a feladatok átadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Zárt ülés:
1. Javaslat a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
2. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-hitel
igénybevételének megtárgyalására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
1.

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

Pintér Tamás polgármester:
És most térjünk át napirendi pontjainkra. Az első napirendi pont,
tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti
időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás van-e a tájékoztatóval kapcsolatban. Igen, van.
Szabó Zsolt képviselő úr! Parancsoljon! Alpolgármester úr!
Szabó Zsolt alpolgármester:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Mindenekelőtt engedjék meg nekem, hogy itt a képviselő-testület ülésén is
megköszönjem mindazoknak a lakóknak, akik eljöttek az első
fogadóórámra. Egy nagyon jó hangulatú beszélgetést sikerült
lefolytatnunk. Nagyon fontosnak tartom az ilyen eszmecseréket, és a
továbbiakban is mindenkit nagy szeretettel várok a fogadóóráimon, ami
minden hónap harmadik hétfőjén lesz, amiről majd a helyi médiában is
gyakrabban értesülhetnek. Nagyon nagy örömmel fogadtam a meghívást,
amivel a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Bercsényi utcai átmeneti és
állandó otthonába látogathattam el, meglátogatni az ott élőket. Nagy
örömmel mentem az egykori óvodámba, és nagy örömmel találkoztam az
ott lakókkal, hiszen azt gondolom, hogy olyan egy politikai vezetés, olyan
egy társadalom, ahogyan a bajba jutott, elesett embertársaival bánik.
Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egy sikeres párbeszéd első lépése
volt ez. És nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy nemcsak velük
vettük föl a kapcsolatot, hanem Barta Endre alpolármester társammal
közösen voltunk az óvodák, bölcsődék vezetőinél. Velük is egy folyamatos
egyeztetésbe kezdtünk, és Barta alpolgármester úr minden óvodát,
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bölcsődét személyesen fog felkeresni, hogy tájékozódjon az ottani
helyzetről, és közösen kialakítsuk az esetleges problémákra való
megoldási javaslatokat. Köszönöm szépen.
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, úgy engedjék meg, hogy én is pár szóval beszámoljak
az előző hónapban, az elmúlt időszakban történt pár fontos eseményről.
Az előző közgyűlésen megbízott ügyvédi irodának az előző városvezetés
azt gondolom, hogy több mint felelőtlen kiadásaival kapcsolatosan
indítottunk egy vizsgálatot, amely folyamatban van. Az eredményről
természetesen tájékoztatni fogjuk majd a városlakókat. És hogyha
szükséges, akkor természetesen a vizsgálat eredményétől függően
megtesszük a szükséges jogi lépéseket is. Igyekeztünk az elmúlt
időszakban felvenni több városi cégnek a vezetésével a kapcsolatot,
hiszen én is azt gondolom, hogy egy város vezetésének, egy felelős
vezetésének fontos, hogy a város lakói érdekében a lehető legjobb
kapcsolatot alakítsa ki ezeknek a cégeknek a menedzsmentjével.
Fogadtuk Dunaújvárosban, és itt az önkormányzatnál is a
testvérvárosunkból, a lengyelországi Lesznoból érkező küldöttséget,
akiket a lengyel függetlenségnek a 101. évfordulója kapcsán is
köszönthettünk itt, a Városházán. Egy sajnálatos esemény történt a
Vasmű úton, egy platánfa kidőlt egy gépkocsira, amely teljesen totálkáros
lett, de szerencsére nem történt személyi sérülés, azonban egyből
szakértőket hívtunk ki, és megkezdődött a fáknak a gyérítése, illetve
vizsgálata. És már egy másik menthetetlen fát is sajnos ki kellett vágni. De
én szeretném itt is megígérni mindenkinek, hogy ezeket a fákat majd
pótolni fogjuk mielőbb városunkban. Szociális munka napja alkalmából öt
tagintézménynek a munkatársait köszönthettem, illetve az óvodák
jótékonysági gáláját is megrendezték a színházunkban. Én ezúton is
szeretném tiszteletemet és köszönetemet kifejezni az ott dolgozók
számára, és munkájukhoz jó erőt és egészséget kívánok.
Aki ezt a napirendi pontot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő
(Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
637/2019. (XI.21.) határozata
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót
elfogadta.
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen. 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
2.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:
2. napirendi pontunk, jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-társaim! Az előterjesztés egy fejezetből
áll.
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést –
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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol
lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
638/2019. (XI.21.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadtuk.
3.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
3. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
önkormányzati rendelet módosítására. Az önkormányzati rendelet jelen
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módosítási javaslatai a képviselői kötelezettségek megszegésével
összefüggő szankcióknak az újraalkotását tartalmazza. Én azt gondolom,
hogy nem létezik egyetlen olyan munkahely sem, ahol szó nélkül hagyják
azt, hogyha az ott dolgozó nem jár be a munkahelyére. Másrészt
véleményem szerint, hogyha már egy képviselőt megbíznak azzal, az
emberek azzal az elvárással, hogy képviselje őket, és valóban az ő
érdekeiket képviselje, akkor már itt is kell lenniük a munkahelyükön. A
határozati javaslat azt szorgalmazza, hogy minden képviselő tehát vegyen
részt a munkában. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk!
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
megalkotta a 31/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen. 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással megállapítom,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 31/2019.
önkormányzati rendeletet.
4.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
4. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól
szóló 6/2019. önkormányzati rendelet módosítására. Felhívom tisztelt
képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I. és II. határozati
javaslatot, valamint egy rendelettervezetet is tartalmaz. Először a
határozati javaslatról döntünk. Kérdés, hozzászólás nincs.
Aki a határozati javaslat I. pontját támogatja, az kérem, igennel
szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
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Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
639/2019. (XI. 21.) határozata
a 2019. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának
az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a 2019. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 67.202 E Ft-tal csökken.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény
költségvetését
módosítja.
A
költségvetés
4.
mellékletében
az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.797 E Ft-tal.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Útkeresés
Szolgálat intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében
az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 938 E Ft-tal.

4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi
Gazdasági Ellátó szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4.
mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás
csökken 2.090 E Ft-tal.

5.

Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati
költségvetés 5. b melléklet Intézményi tartalék terhére 74.281 E Ft-ot rendez,
valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 12.904 E Ft-ot az
Intézményi tartalék javára számol el.

6.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a soron következő 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-5.
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a soron következő 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

7.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a
polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő: 2019. november 30.
Pintér Tamás polgármester:
12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadtuk.
Aki a határozati javaslat 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 12 fő
(Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
640/2019. (XI. 21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott intézményekben a szociális
hozzájárulási adó csökkenése miatti járulék-megtakarítás miatti elvonásra
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy
az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó sorát
- a Dunaújváros Óvoda 6.965 E Ft,
- a Bölcsődék Igazgatósága 3.024 E Ft,
- az Egyesített Szociális Intézmény 4.810 E Ft,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.782 E Ft,
- a Bartók Kamaraszínház 1.059 E Ft,
- a József Attila Könyvtár 715 E Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ 244 E Ft,
- az Intercisa Múzeum 576 E Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 753 E Ft összeggel csökkenti.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
5.b. melléklet: Intézményi tartalék című sorát 19.928 E Ft-tal növeli az
intézmények által adott tájékoztatások alapján, járulék-megtakarítás címen.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglaltakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása
során vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja

Pintér Tamás polgármester:
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12 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk. És most a határozati javaslat
elfogadása után a rendelettervezetről döntünk.
Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Lőrinczi
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi
Attila) – megalkotta a 32/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
12 igen szavazattal, 1 tartózkodással megállapítom, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 32/2019. önkormányzati
rendeletet.
5.

Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési
Szabályzatáról
szóló
15/2016.
(V.20.)
önkormányzati
rendelet
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk következő napirendi pontunkra, az ötödikre, javaslat Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. önkormányzati rendelet módosítására.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 21-ei ülésén
elfogadta a településkép védelméről szóló 43/2017. önkormányzati
rendelet módosítását, amivel összefüggésben szükséges módosítani a
város helyi építési szabályzatát is. Az előterjesztés helyileg a Rácdombot
érinti. Kérdezem, hogy hozzászólás van-e. Nincs.
Aki a határozati javaslatot, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
megalkotta a 33/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.
Pintér Tamás polgármester:
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11 igen szavazattal, 2 tartózkodással megállapítom, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 33/2019. önkormányzati
rendeletet.
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
6.

Javaslat a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló rendelet
megalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk következő napirendi pontunkra, amely javaslat a közérdekű
adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésénak rendjéről szóló rendelet megalkotására. A javaslat
egy új és példás átláthatóságot tesz lehetővé mind az önkormányzatnál,
mind a cégeinknél. Kérdezem, hogy hozzászólás van-e. Igen. Szabó Zsolt
alpolgármester úr, parancsoljon!
Szabó Zsolt alpolgármester:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy
szívügyem válik most valóra. Az elmúlt kilenc évben már kétszer
beterjesztettem ezt a valóban példás átláthatóságot biztosító javaslatot.
Sajnos azonban a Fideszes városvezetés ezt kétszer elutasította, de én
mindig is azt gondoltam, hogy a közpénzzel háromszor olyan átláthatóan
és felelősségteljesen kell gazdálkodnunk, mint a saját vagyonunkkal. Ezért
a Rajta Újváros! Egyesületben mi már a programunk részévé tettük ezt a
példás átláthatóságot. Ennek mentén szerveztük az összefogást, hogy
valóban példás és felelős gazdálkodás lehessen Dunaújvárosban. Ezért
nagyon örülök, hogy ez az előterjesztés most elénk került, és arra kérem
minden képviselő-társamat, hogy támogassa azt, hogy a város valóban és
példásan átlátható módon működhessen. Köszönöm szépen.
Pintér Tamás polgármester:
Én is köszönöm szépen Szabó Zsolt alpolgármester úrnak. És akkor most
lássuk, hogy ki szeretné, hogy átlátható legyen az önkormányzati
működés.
Aki igennel szavaz, az kérem, nyomja meg az igen gombot!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő (Gombos
István, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta a 34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.
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(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
10 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk, a
rendeletet. A következő napirendi. Igen. Szabó Zsolt ügyrendi javaslata!
Szabó Zsolt képviselő:
Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni, hogy valamiért az igent nem
vette be a gép, és szeretném kérni, hogy módosításra kerüljön a
jegyzőkönyvben. Köszönöm.
Pintér Tamás polgármester:
Kérem akkor a jegyzőkönyvvezetőt, hogy írja be Szabó Zsolt igennel
szavazatát.
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy a szavazás
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás
eredményeként: 11 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, távol lévő 2 fő.)
7.

Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a
közoktatási és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról
szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató-helyettese
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó
Szervezet igazgatója
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető
igazgatója

Pintér Tamás polgármester:
Következő napirendi pontunk, javaslat közétkeztetési szolgáltatói
áremelés elfogadására, valamint a közoktatási és szociális
intézményekben az étkeztetés térítési díjakról szóló 37/2013.
önkormányzati rendelet módosítására. A Zalagast Kft.-vel kötött
vállalkozási szerződés alapján minden év január 1-jén a szolgáltatás díja
megemelkedik a szerződés külön módosítása nélkül. A Zalagast Kft.
megküldte az áremelési javaslatát az intézményi térítési díjak
módosítására, az előterjesztés ennek megtárgyalására és a döntés
meghozatalára irányul. Az emelés tervezett mértéke a súlyozott szakmai
infláció, azaz 7,41%. További emelést nem kívánunk adni a kft. számára.
Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés egy
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határozati javaslatot, valamint egy rendelettervezetet tartalmaz. Először a
határozati javaslatról döntünk.
Kérdés, hozzászólás hiányában, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
641/2019. (XI. 21.) határozata
közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási és
szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló
37/2013. (XI.22) önkormányzati rendelet módosításáról
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a
2020. január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és
rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg:
Intézmény

Óvoda
Általános iskolai
napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai ebéd
Középiskolai ebéd
Középiskolai
kollégium
1. reggeli
2. ebéd
3. vacsora
ESZI
2.)

nyersanyagköltség
Ft/nap/adag
408 + áfa
507 + áfa

Rezsi
Ft/nap/adag
444 + áfa
429 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
852 + áfa
936 + áfa

82+ áfa
344 + áfa
81 + áfa
344 + áfa
366 + áfa
845 + áfa
193 + áfa
366 + áfa
286 + áfa

100 + áfa
228 + áfa
101 + áfa
228 + áfa
280 + áfa
755 + áfa
214 + áfa
280+ áfa
262 + áfa

169 +áfa
572 +áfa
182 +áfa
572 +áfa
646 + áfa
1600 +áfa
407 +áfa
646 +áfa
548 +áfa

661 + áfa

306 + áfa

967 +áfa

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

27

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet tervezése
3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2019. december 30.

Pintér Tamás polgármester:
11 igen, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk. A határozati
javaslat elfogadása után a rendelettervezetről döntünk.
Aki a rendelettervezetet 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
megalkotta a 35/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletet.
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen, 2 tartózkodással a rendeletet elfogadtuk. Megállapítom, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 35/2019.
önkormányzati rendeletet.
8.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
8. napirendi pontunkra áttérünk. A 8. napirendi pont, javaslat Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi pénzügyi terve
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról. A 2019. évi költségvetés
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összeállítása során az önkormányzat pénztartalékjának teljes összegét
felhasználták a kiadások forrásaként. Az idei költségvetést még terhelő
kötelezettségvállalások, szerződések, megrendelések, fizetendő személyi
juttatások összege pedig meghaladja a rendelkezésre álló pénzeszközök
és a még várhatóan beérkező adóbevételek összegét. Az így keletkező
likviditási problémák előidézése miatt álláspontom szerint mind morális,
mind politikai, de akár még büntetőjogi felelősség is terheli az előző
városvezetést. Ahogy azt már az előző napirendi pontoknál elmondtam,
egy ügyvédi iroda bevonásával a problémának a felderítésén dolgozunk.
Éppen ezen oknál fogva én tartózkodni fogok a tájékoztató elfogadásánál.
Kérdezem, hogy hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, kérem,
szavazzanak önök is belátásuk szerint!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
tartózkodott 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 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi
Attila) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
642/2019. (XI. 21.) határozata
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és nem fogadta el
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX.
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Pintér Tamás polgármester:
1 igennel, 12 tartózkodással a tájékoztató elfogadását elutasítottuk.
9.

Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezérigazgató
felmondása miatt szükséges intézkedések megtételére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk következő napirendi pontunk, amely javaslat a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezérigazgató felmondása miatt szükséges
intézkedések megtételére. A DVG Zrt. jelenlegi vezérigazgatója
egészségügyi okokra hivatkozva 2019. október 30. napjával
munkaviszonyát felmondta. A fentiek miatt szükséges döntést hozni a
vezérigazgató felmondásáról. Dönteni indokolt továbbá a DVG Zrt.-ben a
képviseleti jog gyakorlásáról is. A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többségre van szükség.
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Az ülés elején egy módosított javaslatot kaptak, amelyet átolvasva kérem
önöket, amennyiben kérdés vagy hozzászólás nincs, a határozatot
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
643/2019. (XI.21.) határozata
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezérigazgató felmondása miatt
szükséges intézkedések megtételére
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél a vezető állású munkavállalóval,
vezérigazgatójával kötött, hatályos munkaszerződésben foglalt versenytilalmi
kötelezettség alól a munkavállalót felmenti jelen határozat közlésével, a
versenytilalmi megállapodástól eláll, így az abban foglalt rendelkezések nem
hatályosulhatnak, melyből következően a vezérigazgató részére versenytilalmi
kötelezettségek teljesítéséért versenytilalmi ellenérték fizetési kötelezettsége
nem keletkezik a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nek.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Mádai Balázs Mt. 67. § (2) bekezdésére
hivatkozott, 2019. június 1-től 2024. május 31-ig szóló, határozott idejű
munkaviszonyának 2019. október 30. napján 30 napos felmondási idővel,
jogszerűen közölt munkavállalói felmondását és annak indokát, - miszerint
számára a munkaviszonya fenntartása megromlott egészségi állapota miatti
körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna,- elfogadja 2019.
november 29-i hatályosulással (munkaviszony megszűnés napja), azzal, hogy a
felmondás teljes időtartamára a munkavégzés alól felmenti.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a 2. pontban hivatkozott
munkavállalói felmondása alapján nem jogosult 12 havi átlagkeresetére, mivel a
DVG
javadalmazási
szabályzatának
1.3.2.1.
pontja,
valamint
a
munkaszerződésének 19. pontja - amely alapján ez munkáltatói felmondás
esetén ez megillethetné - a BH 2016.8.214 I. kúriai döntésében hivatkozott
hatályos jogszabályokba, különösen a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénybe, az Mt.
14. § , 27. § , 29. § , 43. § (1)-(2) bekezdésébe ütközik, semmis.

4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata VIII. pontja két francia bekezdését az
alábbiak szerint módosítja a módosítással nem érintett részek változatlanul
hagyása mellett:
„ A részvénytársaság cégjegyzésének módja
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A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt,
előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá:
- az öttagú igazgatóságból a részvényes által megválasztott elnök önállóan,
- az igazgatóság további tagjai közül egy tag, és a részvénytársaság
legmagasabb vezető beosztású munkavállalója – aki jogosult a vezérigazgatói
cím használatára- együttesen
- az igazgatóság további tagjai (igazgatók) közül ketten együttesen
írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldányok szerint”
5.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozatban foglaltak szerint, a részvénytársaság által előkészített alapító
okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását
követően, továbbá utasítja a DVG Zrt. igazgatóságát a jelen határozatban
foglaltak végrehajtására.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a DVG Zrt. igazgatósága
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való
megérkezését követő 8 napon belül

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
10. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesító
Kft.
ügyvezetője
lemondása
elfogadására
és
új
ügyvezető
megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
Javaslat Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő
Kft.
ügyvezetője
lemondása
elfogadására
és
új
ügyvezető
megválasztására. Ugye ez összefügg az előző napirendi ponttal. Mádai
Balázs, a társaság jelenlegi ügyvezetője lemondott megbízásáról, ezért
szükséges gondoskodni az új vezető tisztségviselő megválasztásáról. Én
javaslom önöknek, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Mádai Balázst, a Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és
Értékesítő Kft. vezető tisztségviselőjének a lemondását a mai nappal
fogadja el, és a mai naptól 2020. május 31-ig Sági Pétert válassza meg a
társaság új ügyvezetőjének 0 Ft megbízási díj mellett. Kérdezem, hogy
kérdés, hozzászólás van-e.
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Amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
644/2019. (XI.21.) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
ügyvezetője lemondása elfogadásáról és új ügyvezető megválasztásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Mádai Balázs a Vasmű u. 41.
Irodaház
Ingatlanfejlesztő,
Beruházó
és
Értékesítő
Kft.
vezető
tisztségviselőjének a lemondását 2019. november 21. napjától elfogadja és
2019. november 21. napjától 2020. május 31. napjáig Sági Pétert választja meg
a társaság új ügyvezetőjének bruttó 0,- Ft megbízási díj ellenében.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a társaság által előkészített alapító okirat
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására, továbbá felhatalmazza a megbízási/munka szerződés megkötésére
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 osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
- az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított
15 napon belül
- a megbízási/munka szerződés aláírására: a határozat
meghozatalától számított 60 napon belül

Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk.
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a
dunaújvárosi sportingatlanok vonatkozásában létrejött koncessziós
szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
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11. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. között a
dunaújvárosi
Jégcsarnok
és
a
dunaújvárosi
sportingatlanok
vonatkozásában létrejött koncessziós szerződéssel kapcsolatos döntések
meghozataláról. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az
előterjesztés I., II. és III. határozati javaslatot tartalmaz, amelyről különkülön kell szavaznunk. A I. határozati javaslat „A” és „B” változatot
tartalmaz. A „B” változat 3. pontjában javaslatot kell tenni, hogy a forrást
mekkora összegben és melyik költségvetési sorról biztosítja a közgyűlés.
Én kérem most, hogy a pénzügyi osztály vezetője jelölje meg a forrás
helyét és mértékét. Akkor kiosztásra került, tehát a javaslatot, azt a
papírjaikon elolvashatják az ülés előtt. Szabó Zsolt alpolgármester úr,
parancsoljon!
Szabó Zsolt alpolgármester:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Szeretnék én javaslatot tenni
arra, hogy kettőmillió forint az általános tartalék sorról kerüljön.
Pintér Tamás polgármester:
Rendben. Köszönöm szépen.
Aki az I. határozati javaslat „B” változatát támogatja, kérem, igennel
szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
645/2019. (XI.21.) határozata
Mobil csarnok építési problémáiról és Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. között a
dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére
vonatkozó koncessziós szerződés módosításáról a mobil csarnok építési
határidejére vonatkozóan és az árammal való ellátás biztosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja az UniszolLétesítménygazdálkodási Zrt. kérését és úgy határoz, a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 621/2019. (X.31.) határozatát hatályában fenntartja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáéért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
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Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester, az UniszolLéteítménygazdálkodási Zrt. által építendő mobil csarnok árammal való
ellátásához, illetve az áram ideiglenesen generátorral való biztosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáéért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban megjelölt feladatra
forrást biztosít a 2019. évi költségvetés általános tartalék során 2.000.000,- Ft
összegben, valamint a 2020. évi költségvetésben.
Felelős: - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában és tervezésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetés módosításának és a 2020. évi költségvetés
tervezésének időpontja

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
Aki a II. határozati javaslatot 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
646/2019 (XI.21.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uniszollétesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a
Dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós
szerződésben szereplő mobil csarnok építési költségéről
az ÁFA vonatkozásában
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az UniszolLétesítménygazdálkodási 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 szerződést hajlandó
közös megegyezéssel megszüntetni, a Zrt. által előkészített tervezet alapján és új
koncessziós beszerzési eljárás lefolytatni oly módon, hogy “az építendő mobil csarnok
a szerződés lejártakor a Koncesszióba adó önkormányzat tulajdonába kerül, tekintettel
arra, hogy a Koncessziós jogosult a sportingatlanok bérleti díj bevételéből évi
50.000.000-Ft+ÁFA, azaz ötvenmillió forint+ ÁFA az 1 db ideiglenes kézilabda csarnok
vételáraként elfogad részletekben történő teljesítéssel.”
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
Aki a III. határozati javaslatot is 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
647/2019 (XI.21.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Uniszollétesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a
Dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós
szerződésben felsorolt üzemeltetendő ingatlanok kiegészítése
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az UniszolLétesítménygazdálkodási 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 I. 1. pontját kiegészíti az alábbival:
„1.4. Sporttelep (futball stadion, kiszolgáló létesítmények: ún.: fejépület, mely áll
előcsarnokból, pénztárból, portából, csapatöltözőkből, bírói öltözőkből és hozzá
tartozó vizesblokkokból, orvosi szobából, VIP helyiségekből, közvetítői
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szobákból és egyéb kiszolgáló helyiségekből...stb., mely a sportlétesítmény
igazgatási épülete) földszint + 3 szint kialakítással)”
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármester a határozat
közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező 2. sz. koncessziós
szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáéért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül
- a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő
30 napon belül

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
12. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi
kölcsönei és a saját tőke rendezésére, forrás biztosítására, és a
megvásárolt kisbusz önrésze felhasználása elszámolásának elfogadására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Nyakacska Zsolt, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:
12. napirendi pont, javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft. tagi kölcsönei és a saját tőke rendezésére, forrás
biztosítására és a megvásárolt kisbusz önrésze felhasználása
elszámolásának elfogadására. A DKKA Nonprofit Kft. a meglévő tagi
kölcsöneinek visszafizetési határidejeit szükséges rendezni ennél a
napirendi pontnál. A gazdasági társaság fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséhez 41.000.000,- Ft pótbefizetést javasolt az előterjesztés.
Elkészült a gazdasági társaság átvilágításával kapcsolatos szakértői
anyag, amelyre figyelemmel a megbízott részére bruttó 5.364.480,- Ft
megbízási díjat kell biztosítani. A gazdasági társaság egy Mercedes típusú
kisbuszt is vásárolt, amelyhez az önkormányzat önrészt biztosított,
amellyel a gazdasági társaság elszámolt. Továbbá Nyakacska Zsolt
ügyvezető lemondása miatt új ügyvezető választására van szükség.
Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I.-V.-ig
tartalmaz határozati javaslatot, amelyről külön-külön kell majd
szavaznunk. A I. határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz.
Ülésünk elején kézhez kapták tisztelt képviselő-társaim a kiegészített V.
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határozati javaslatot. Kérem, hogy a döntés meghozatalánál ezt
szíveskedjenek figyelembe venni.
Aki az I. határozati javaslat „B” változatát támogatja, kérem, igennel
szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
648/2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtott
tagi kölcsönök visszafizetési határidejének módosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2015.
július 02-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel
(DF-DKA Nonprofit Kft..-vel) kötött 30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat
alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2015.
szeptember 29-én a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.-vel (DF-DKA Nonprofit Kft.-vel) kötött 40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.)
határozat alapján) összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje
módosításához, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2016.
szeptember 23-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.-vel kötött 40.000.000,- Ft (605/2016. (IX.22.) határozat alapján) összegű tagi
kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.
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Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2018.
május 25-én a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.vel kötött 40.000.000,- Ft (331/2018. (V.17.) határozat alapján) összegű tagi
kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

5.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 2018.
augusztus 09-én a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.-vel kötött 100.000.000,- Ft (449/2019. (VIII.09.) határozat alapján) összegű
tagi kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

6.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. október
18-án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött
45.000.000,- Ft (556/2018. (X.18.) határozat alapján) összegű tagi
kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

7.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019. július 02án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-vel kötött
40.000.000,- Ft (406/2019. (VI.20.) határozat alapján) összegű tagi
kölcsönszerződés visszafizetési határideje módosításához, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.
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Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
II. határozati javaslatot aki 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
649/2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
forrás biztosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 41.000.000.Ft, azaz Negyvenegymillió forint összegű pótbefizetést teljesít a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére, a gazdasági társaság zavartalan működése érdekében.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati
rendelete 5.b. melléklet, 21. cím DKKA tagi kölcsön előirányzat terhére biztosít.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése
módosításakor mindösszesen 41.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe,
egyben
felhatalmazza
a
polgármestert
a
döntéssel
összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

39

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
- a társasági szerződés aláírására: 2019. december 15.
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
Aki a III. határozati javaslatot 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Kornád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
650/2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. átvilágításával
kapcsolatosan elkészített szakértői megbízási díj elfogadásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 5.364.480,- Ft forrás
biztosít a Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda és dr. Malatinszky Krisztina egyéni
ügyvéd által elkészített szakértői anyag megbízási díjára és rendelkezik a
DKKA Nonprofit Kft. részére történő átutalásról és jelen határozat pénzügyi
bizonylata a pénzeszköz átadásának, melynek pénzügyi teljesítése a Sátori és
Lutter Ügyvédi Iroda és dr. Malatinszky Krisztina egyéni ügyvéd által a DKKA
Nonprofit Kft. nevére kiállított számla hitelesített másolatának Önkormányzat
általi kézhezvételét követő 5 napon valósul meg.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati
rendelete 5. melléklet 14. cím dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése
módosításakor mindösszesen 5.364.480,- Ft értékben vegye figyelembe,
egyben felhatalmazza a polgármestert az a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
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a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk.
És aki a IV. határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon!
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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
651/2019. (XI.21.) határozata
a DKKA Nonprofit Kft. által megvásárolt kisbusz önrésze felhasználása
elszámolásának elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a DKKA Nonprofit
Kft.-vel, 2019. február 19-én kötött, Tao önrész biztosításáról szóló megállapodás 6.
pontjában foglalt szempontok szerint számolt el a gazdasági társaság a Mercedes
típusú kisbusz beszerzésével kapcsolatosan a határozat mellékletében csatoltak
szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk. És most az V. határozati
javaslatnál javaslom, hogy a tisztelt közgyűlés a Dunaújvárosi Kohász
Kézilabda Akadémia Nkft. új ügyvezetőjének Mátyás Gábort válassza meg
2019. november 22-től 2020. május 31-ig bruttó 350.000,- Ft-os megbízási
díj mellett. Kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, aki az V. határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel
szavazzon!
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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, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Raduka Zsuzsanna), távol
lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
652/2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.
ügyvezető személyének megválasztásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének lemondása miatt 2019. november 22től 2020. május 31-ig Mátyás Gábort választja meg új ügyvezetőnek bruttó
350.000,- Ft/hó megbízási díj mellett.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, valamint
megbízási/munkaszerződés aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően.
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
- a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat
meghozatalától számított15 napon belül
- a megbízási szerződés/munkaszerződés aláírására: a taggyűlési
határozat meghozatalától számított 15 napon belül

Pintér Tamás polgármester:
10 igennel, 2 tartózkodással és 1 nem szavazással elfogadva. Szeretném
jelezni, hogy Raduka Zsuzsanna képviselő asszonynak nem működött a
gombja, de ő pedig igent akart nyomni. A jegyzőkönyvbe vezessék ezt fel,
kérem! Mátyás Gábornak jó egészséget és sok kitartást kívánok a
munkája ellátásához. Köszönöm szépen.
(A szavazás után Raduka Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy a szavazás
eredményéhez még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás
eredményeként: 11 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, távol lévő 2 fő.)
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13. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása
céljából – kezességvállalás megadására, tagi kölcsön visszafizetési
határidejének módosítására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:
13. napirendi pont, javaslat a Dunanett Nkft. folyószámla-hitelkeret
meghosszabbítása céljából a kezességvállalás megadására, tagi kölcsön
visszafizetési határidejének módosítására. A Dunanett Nkft. azzal a
kéréssel kereste meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát,
miszerint 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret biztosításához
kéri Dunaújváros MJV Önkormányzata kezességvállalását, továbbá kéri
150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határidejének
módosítását. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az
előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz, amelyről külön-külön
kell szavaznunk. A I. határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz. A
II. határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz szintén. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, aki az I. határozati javaslat „A” változatát támogatja,
kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
653/2019. (XI. 21.) határozata
a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez kezesség vállalására
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCIV. tv.
(Magyarország gazdasági stabilitásáról) 10. §. (3) bekezdés b) és d) pontja
szerint készfizető kezességet vállal a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló
Dunanett Nkft. által a K & H Bank Zrt.-től felveendő naptári éven belül lejáró,
adósságot keletkeztető ügyletének szerződésszerű teljesítésére azzal, hogy
kezességvállalási díjra igényt tart, melynek mértéke a hitelösszeg 0,5%-a,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése d.) pontja alapján a hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a
Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges, egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt kezességvállalási díjra
vonatkozó megállapodás aláírására.
A Dunanett Nkft. által 2020. évben felveendő naptári éven belül lejáró
futamidejű adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárata a
naptári év decemberének utolsó munkanapja.
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Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás
esetleges teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2020.
évben betervezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi
szerződés aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást készfizető kezesség megnevezéssel a
2020. évi költségvetés tervezésekor, valamint a további években a
kezességvállalás időtartama alatt vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel és 2 tartózkodással elfogadtuk.
Aki a II. határozati javaslat „B” változatát támogatja, kérem, igennel
szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
654/2019. (XI.21.) határozata
a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön rendezéséről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a 461/2016.
(VI.16.) közgyűlési határozat, valamint a 2016. június 27-én a Dunanett Nonprofit
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Kft.-vel kötött tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés alapján folyósított
150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje módosításához,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől
számított 8 napon belül
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással a II. határozati javaslatot elfogadtuk.
14. Javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés
módosítására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr Sportegyesület elnöke
Pintér Tamás polgármester:
A 14. napirendi pontot levettük. És most áttérünk a 15. napirendi pontra,
amely javaslat a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés
módosítására. A Dunaferr Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel
fordult hozzánk, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
620/2018. határozata alapján az egyesülettel 2018.11.19-én kötött
támogatási szerződés felhasználási határidejének módosítását kérje,
mivel a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzeme 2019. októberében indult, így
az iváncsai uszodát tovább kellett igénybe venniük az úszóknak.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
655/2019. (XI.21.) határozata
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2018. december 19én a Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött
támogatási szerződés 5.2.), valamint 6.3.) pontja az alábbiak szerint módosuljon:
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„5.2. A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2018. október 01.
véghatárideje: 2019. október 31.”
„6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai
beszámolót és vagy részbeszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készíteni. A
szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani a Támogatónak a támogatott feladat
cél szerinti megvalósulásáról, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesüléséről. A beszámolóra vonatkozó rendelkezéseket a szerződés
vonatkozásában értelemszerűen a részbeszámolóra is kiterjesztően kell értelmezni. A
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás Kedvezményezett általi benyújtásának
végső határideje: 2020. január 31.”
egyben felhatalmazza a polgármestert
szerződésmódosítás aláírására.

a

határozat

mellékletét

képező

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződésmódosítás aláírására: 2019. december 02.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
15. Javaslat az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás
bizosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
16. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat az élményfürdő kültéri
medencéje sátorfedéséhez forrás biztosítására. Javaslat az Élményfürdő
kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás biztosítására, amely a téli
használat érdekében történik meg. A DVG Zrt. ajánlata a munkára
10.120.000,-Ft+áfa, amely magában foglalja a sátor építését, illetve a
sátornak a bontását, és kéthavi bérleti díjat.
Amennyiben kérdés és hozzászólás nincs, 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
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Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
656/2019.(XI.21.) határozata
az Élményfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás biztosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a Fabó
Éva Sportuszoda kültéri medencéje használaton kívül van. Ahhoz, hogy a
sportegyesületek Dunaújvárosban tudják megtartani edzéseiket, szükséges az
Élményfürdő kültéri medencéjének hideg időben úszásra való alkalmassá
tétele.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Élményfürdő kültéri
medencéjének sátorfedését, a munkával a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt.-t bízza meg 10.120.000,-Ft+áfa, azaz bruttó 12.852.400,-Ft anyagköltséget
is tartalmazó munkadíjért, mely magában foglalja a sátor építés/bontás
munkadíját és 6 havi bérleti díját.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített, az 1. pontban
meghatározott munka elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés aláírására az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően azzal,
hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítésigazolását követően
fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a
DVG Zrt.-nek 30 napon belül.

4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz , hogy jelen
határozat 2. pontjában meghatározott munkára 10.120.000,-Ft+áfa, azaz
bruttó 12.852.400,-Ft forrást biztosít a 2019. évi önkormányzati költségvetés 5.
melléklet 14. cím dologi kiadások során.

5.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
megküldését követő 8 napon belül
- a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
közlését követő 30 napon belül
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6.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a
2019. évi költségvetési rendelet 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 módosításának időpontja

Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
16. Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi munkatervének
elfogadására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:
17. napirendi pontunk, javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.
2020. évi munkatervének elfogadására. A határozati javaslat elfogdásához
egyszerű többségre van szükség.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
657/2019. (XI.21.) határozata
a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi munkatervének elfogadásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen
határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.(2400
Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a társaság
között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak szerint
elkészített 2020. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 2020. évi
közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 111.100.000,-Ft.
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2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen
határozat közlésére.
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 osztály részére való
megküldést követő 8 napon belül

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetés tervezésekor
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
17. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadására a DS
Média Kft. részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk 18. napirendi pontunkra, amely javaslat a DVG Zrt. tulajdonában
lévő média eszközök átadására a DS Média Kft. részére. Az előterjesztés
a DVG Zrt. tulajdonában lévő, jelenleg a Crossborder Film Kft. által
használt média eszközöknek a DS Média Kft. részére történő átadására
irányul. Indítványozom, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a határidő
2019. december 15. napjára módosuljon. Kérem, hogy ezzel a módosítási
javaslattal együtt támogassák a közgyűlés tagjai a határozati javaslatot
Kérdést, hozzászólást nem látok.
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon!
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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), ellene szavazott
1 fő (Gombos István), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
658/2019. (XI.21.) határozata
a DVG Zrt. tulajdonában lévő média eszközök átadásáról
a DS Média Kft. részére
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. igazgatóságát,
hogy a határozat mellékletében felsorolt média (tárgyi) eszközök használatára
irányuló, a Crossborder Film Kft.-vel fennálló megállapodást megszüntetése
iránt intézkedjen, és DVG Zrt. a megállapodás megszűnését követően a
határozat mellékletében szereplő média (tárgyi) eszközöket vegye birtokba,
majd a birtokbavételt követően e média (tárgyi) eszközöket haszonkölcsön
szerződés alapján adja – akár elemenként is – a DS Média Kft. (székhelye:
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. fszt. 2.) birtokába és ingyenes
használatába, továbbá a haszonkölcsön megkötésének megtörténtéről a
haszonkölcsön szerződés polgármester részére történő megküldésével
tájékoztassa a közgyűlést.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a DVG Zrt. igazgatósága
Határidő: 2019. december 15.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: a határozat megküldésére: 2019. december 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk a javaslatot.
18. Javaslat adásvétel ingatlannyilvántartási rendezésére
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Steimetz Ottó és Steimetzné Molnár Judit vevők
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Pintér Tamás polgármester:
19. napirendi pont, javaslat adásvétel ingatlannyilvántartási rendezésre. A
napirendi pontnak a tartalma szerint az önkormányzat még anno 1996. IX.
hónap 15-ei napján kelt adásvételi szerződésen eladta a Szabadság út 7.
4/4.-es lakást, de az ismeretlen okokból nem került a vevőknek a nevére.
Fentiekkel tekintettel adásvételi szerződés megkötésére teszek javaslatot
ebben a javaslatban.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
659/2019. (XI. 21.) határozata
adásvétel ingatlannyilvántartási rendezésére
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában levő Dunaújváros belterület
730/59/A/20 helyrajzi szám alatt felvett – természetben a Dunaújváros belterület,
Szabadság út 7. 4. em. 4. ajtó alatt található, 61 m² területű „lakás” megnevezésű
ingatlan vonatkozásában jelen határozat mellékletét képező adásvételi
szerződésben foglaltak szerint Steimetz Ottó és Steimetzné Molnár Judit
vevőkkel adásvételi szerződést köt.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
megküldést követő 8 napon belül
- a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
követő 30 napon belül

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk a javaslatot.
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19. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj Haza Rehabilitációs
Alapítvány részére
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Kristó-Pámer Mária, a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
kuratóriumi elnöke
Czere-Ambrus Mária, intézményvezető
Pintér Tamás polgármester:
20. napirendi pont, javaslat helyiséghasználat biztosítására a Találj Haza
Rehabilitációs Alapítvány részére. A Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány
megkereste az önkormányzatot egy 116 m 2 nagyságú ingatlan ingyenes
használatára irányuló kérelmével. További egyeztetés céljából szükség
miatt ezt a javaslatot a “B” változatnak a megszavazásával támogatom.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, önök is a “B” változatot
támogassák igen gomb megnyomásával!
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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
660/2019. (XI. 21.) határozata
a 87/5/A/41 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros, Október 23.
tér 8. földszintjén található, 116 m2 nagyságú, “egyéb helyiség” megnevezésű
ingatlan bérbeadásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 87/5/A/41
helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros, Október 23. tér 8.
földszint “felülvizsgálat alatt” található, 116 m 2 nagyságú, “egyéb helyiség”
megnevezésű ingatlant bérbeadja 2020. február 1. napjától 2023. január 31.
napjáig, 3 év határozott időtartamra 2.523.000,-Ft/év, azaz kétmillióötszázhuszonháromezer Ft/év, vagyis 210.250,-Ft/hó bérleti díjért a rezsi
költségek megfizetése mellett, jelen határozat mellékletét képező pályázati
felhívásnak megfelelő tartalommal.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat
mellékletét képező pályázati felhívást, egyúttal utasítja a Polgármestert a
pályázati felhívásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez
szükséges intézkedések megtételére, valamint a határozat közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
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- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
megküldést követő 8 napon belül
- a pályázati felhívás megjelentetésére: 2019. december 13.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete között fennálló haszonkölcsön
szerződés 1. számú módosítására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei
Szervezete megyei igazgatója
Pintér Tamás polgármester:
21. napirendi pontot levettük, ezért a 22. napirendi pont, javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete között fennálló haszonkölcsön
szerződés 1. számú módosítására.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
661/2019. (XI. 21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Fejér Megyei Szervezete között fennálló haszonkölcsön szerződés
1. számú módosítására
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei
Szervezete között az önkormányzat tulajdonában lévő, Dunaújváros, Városháza
tér 1. szám alatti ingatlan VIII. emelet 804. számú irodahelyisége
vonatkozásában létrejött haszonkölcsön szerződés a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal módosításra kerüljön.

53

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön
szerződés 1. számú módosítása aláírására, és a közzétételre az ingyenes
használat miatt az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
rendelkezései szerint.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
követő 8 napon belül
- a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk.
21. Javaslat a Kavics-Ker Kft.-vel kötött területbérleti szerződés módosítására
és székhelyhasználat biztosítására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Juhász Péter, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetője
Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:
23. napirendi pontunk, javaslat a Kavics-Ker Kft.-vel kötött területbérleti
szerződés módosítására és székhelyhasználat biztosítására. A Kavics-Ker
Kft. székhelyhasználati kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatához. A kérelemre figyelemmel az érvényben lévő
bérleti szerződés módosítása is szükségessé válik telekalakítási eljárás
eredményeképpen.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
662/2019.(XI.21.) határozata
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a Kavics-Ker Kft.-vel kötött területbérleti szerződés módosításáról és
székhelyhasználat biztosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kavics-Ker Kft.-vel, 2008.
február 18-án kötött bérleti szerződés 2. pontját módosítani kívánja akként,
hogy a bérelt terület, az újonnan kialakított, dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, 16.910
m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlan.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
határozat mellékleteként csatolt bérleti szerződésmódosítást írja alá.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló,
dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, mindösszesen 1 ha 6.910 m2 nagyságú, kivett
telephely megnevezésű ingatlant a Kavics-Ker Kft. székhelyként bejegyeztesse,
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2019. november 29.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/53 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban
található ingatlan hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
24. napirendi pont, javaslat Dunújváros 2976/53-as helyrajzi számon
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az
Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására.
Aki a határozati javaslat „A” változatát támogatja, kérem, igennel
szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
663/2019. (XI.21.) határozata
a dunaújvárosi 2976/53 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan
hasznosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános
pályázati úton értékesíti a dunaújvárosi 2976/53 hrsz.-ú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 7568 m2 nagyságú ingatlant 37.840.000,-Ft+Áfa, azaz
bruttó 48.056.800,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban
szerepelnie kell az alábbi kitételeknek:
- a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes
ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba,
hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a
nyilatkozattételi határidő lejár.
- a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az ingatlan forgalmi
értékbecslésének, a közműcsatlakozások és az igényelt közműkapacitás
biztosításának költségei, valamint a nyertes pályázó által megbízott jogi
képviselő megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését
illetően.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. december 1.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
23. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422 helyrajzi szám alatt
felvett,
11 933 m2 területű, „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan
mintegy 2 050 m2 nagyságú területének hasznosítására vonatkozó
állásfoglalás kialakítására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Soltész Gyula kérelmező
Pintér Tamás polgármester:
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25. napirendi pontot levettük, ezért a 26. napirendi pontra térünk át, amely
javaslat az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422-es helyrajzi szám
alatt felvett, 11933 m2 területű, „kivett építési terület” megnevezésű
ingatlan mintegy 2050 m2 nagyságú területének hasznosítására vonatkozó
állásfoglalás kialakítására. Kérdést, hozzászólást nem látok.
Aki a határozati javaslat „B” változatát 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
664/2019. (XI. 21.) határozata
az önkormányzati tulajdonban álló, 730/422 helyrajzi szám alatt felvett, 11 933 m2
területű, “kivett építési terület” megnevezésű ingatlan mintegy 2 050 m²
nagyságú területének hasznosítására vonatkozó állásfoglalás kialakításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros belterület 730/422 helyrajzi szám
alatt felvett, 11 933 m² területű, “kivett építési terület” megnevezésű ingatlan
hozzávetőlegesen 2 050 m² nagyságú területének értékesítését nem támogatja.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított
8 napon belül

Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással a határozati javaslat „B” változatát elfogadtuk.
24. Javaslat Elismerő nyilatkozat elfogadására (Százszorszép Tagóvoda –
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum) elfogadására és káresemény
önrészének biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
27. napirendi pont, javaslat elismerő nyilatkozat elfogadására a
Százszorszép Tagóvoda – Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
elfogadására és káresemény önrészének biztosítására. A Százszorszép
Tagóvoda épületében található csapadékelvezető dugulása miatt az
esőzések következtében a víz a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
számítógép termébe ömlött. A CIG Pannónia Zrt. felelősség elismerő
nyilatkozatot megküldték az önkormányzat részére. A káreseménnyel
kapcsolatosan mintegy 100.000,- Ft biztosítására van szükség. Kérdést,
hozzászólást nem látok.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
665/2019. (XI.21.) határozata
Elismerő nyilatkozat elfogadásáról (Szárszorszép Tagóvoda – Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum) és a káresemény önrészének biztosításáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum (székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A.), a 2400
Dunaújváros, Bercsényi utca 3. szám előtt – az aszfalt hibája (”kátyú”) miatt – a
Százszorszép óvoda épületrészében található csapadékvízelvezető dugulása
miatt az esőzések következtében, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
számítógép termébe beömlő csapadékvíz által okozott károkkal kapcsolatban
felmerült Elismerő nyilatkozat aláírásának jogalapját elismeri és utasítja a
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt Elismerő nyilatkozat aláírásra.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja az 1. pontban foglalt
káresemény vonatkozásában felmerülő, mindösszesen 100.000,- Ft-os önrész
keretösszeg kifizetését – az Elismerő nyilatkozat aláírását, valamint a biztosító
általi kárlezárólevél kézhezvételét követően 15 napon átutalja azzal a feltétellel,
hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum további kártérítési igénnyel nem él
az önkormányzattal szemben, és erről írásban nyilatkozatot tesz.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati
rendelete 5. melléklete, 14. alcím, vagyongazdálkodási feladatok, 3. sor dologi
kiadások előirányzat terhére biztosítja.
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4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése
módosításakor mindösszesen 100.000.- Ft értékben vegye figyelembe, egyben
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás
teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk.
25. Javaslat
a
Dunaújváros
MJV
Önkormányzata
vagyonés
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz
Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:
28. napirendi pont, javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító
társaságok ajánlatainak értékelésére. Kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
666/2019. (XI. 21.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.
bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és
a legjobb ajánlat elfogadására
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 31-én lejáró és
2020. január 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte,
egyben kinyilvánítja, hogy a Generali Biztosító által beadott vagyon- és
felelősségbiztosítási ajánlatát (éves díj: 10.690.230,- Ft/év) tartja önkormányzati
szempontból a legjobbnak, egyben utasítja a polgármestert a határozat
mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá azzal, hogy éves díjfizetés történik,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz
Kft. által előkészített ajánlatot írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
- a biztosítási ajánlat aláírására: a határozat meghozatalától számított
15 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye
figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés tervezésében előkészítésében való
közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
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26. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23.
téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pataki Gergely, Magyar Vöröskereszt regionális ügyvezető
Pintér Tamás polgármester:
29. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat műszaki üzemeltetési
szerződés biztosítására az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya
vonatkozásában.
Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
667/2019. (XI.21.) határozata
műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról az Október 23. téren lévő
játszótér és sportpálya vonatkozásában
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya
üzemeltetését a projekt fenntartási időszakában, az üzemeltetési feladatok
vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat lássa el.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének
funkcióbővítő revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és
sportpálya üzemeltetési szerződés egységes szerkezetbe foglalt 6. sz.
módosító szerződését aláírja.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2.
pontban megnevezett egységes szerkezetbe foglalt 6. sz. módosító
üzemeltetési szerződés a 2020. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési
díjat 12.691.464,- Ft-ban, azaz tizenkétmillió-hatszázkilencvenegyezernégyszázhatvannégy forintban (alanyi adómentes összeg) határozza meg, mely
költséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat részére.
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4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3.
pontban megnevezett költségeket a 2020. évi költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a vagyonkezelési osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

5.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2.
pontban megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést kezdeményezzen
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év előrevetített éves
díjának meghatározására, majd azt követően a szerződés szükség szerinti
módosítását terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozatban való közreműködésért
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
27. Javaslat Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének
(SECAP) kidolgozására megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Zalai Norbert, a LARINEA Nonprofit Kft. ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:
30. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat Dunaújváros
Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének kidolgozására megkötött
vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének, ez a SECAP
kidolgozására egy TOP-os projekt keretében megkötött
szerződés
vállalkozói díjának utolsó részletére a vissza nem térítendő támogatás
lehívott előlege már nem nyújt fedezetet, ezért annak rendezéséhez
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egyéb költségvetési forrás megjelöléséről szükséges dönteni. Kérdés,
hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
668/2019. (XI.21.) határozata
Dunaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP)
kidolgozására megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések
meghozataláról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-201600002 azonosítószámú „Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai
fejlesztése” című projekt keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének – továbbiakban: SECAP
elkészítésére megkötött vállalkozási szerződés alapján a LARINEA Nonprofit
Kft. részére 393 000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 499 110,- Ft összértékben
finanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés 5. melléklet 22.4 TOP Programok / 3. Dologi kiadások
sor terhére.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
határozat 1. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési
rendelet soronkövetkező módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja
a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
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28. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2020. évi nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó:
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
igazgatója
Pintér Tamás polgármester:
31. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat a Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2020. évi nyári nyitvatartási
rendjének meghatározására.
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – 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), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
669/2019. (XI. 21.) határozata
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény
2020. évi nyári nyitvatartási rendjéről
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.

2020. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény összes tagintézménye nyitva tart,
2020. július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva
van, a többi négy tagintézmény nyitva tart,
2020. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongói Bölcsőde
tagintézmény nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van.

2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2020. április 21-i nevelés-gondozás
nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a
gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének
lehetőségéről tájékoztassa a szülőket, törvényes képviselőket, igény esetén
valamennyi tagintézményben biztosítsa a gyermekek felügyeletét és az
étkeztetést.

3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes
képviselőit.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. február 15.
4.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatója részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2019. december 6.

Pintér Tamás polgármester:
12 igennel, 1 tartózkodással elfogadtuk.
29. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 11. számú gyermek
háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és
feladatellátási szerződés megkötéséről szóló 491/2019. (VIII.8.) számú
határozata visszavonására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
32. napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr.
Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötéséről szóló 491/2019. számú határozat visszavonására. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, igen
gomb megnyomásával 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros MJV Közgyűlésének
670/2019. (XI. 21.) határozata
a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva Irénnel
előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló 491/2019.
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(VIII.8.) számú határozata és támogatási szerződés megkötéséről szóló
490/2019. (VIII.8.) számú határozata visszavonásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11. számú gyermek háziorvosi
körzet ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és feladatellátási
szerződés megkötéséről szóló 491/2019. (VIII.8.) számú határozatát és dr.
Müller Éva támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 490/2019.(VIII.8.)
számú határozatát visszavonja.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
megküldésére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: 2019. november 30.

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk a javaslatot.
30. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás
megszűnését követő záró elszámolásról szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
33. napirendi pontunk, javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulás megszüntetését követő záró elszámolásról szóló
tájékoztató elfogadására. Kérdés, hozzászólás van-e a tájékoztatóhoz?
Amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
671/2019. (XI. 21.) határozata
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő
záró elszámolásról szóló tájékoztató elfogadásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően a Dunaújváros
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített záró elszámolásról
készített tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
által elkészített záró elszámolásról készített tájékoztatót és e határozatot a volt
tagönkormányzatok részére megtárgyalásra küldje meg.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2019. november 26.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy a volt tagönkormányzatoknak a Polgármesteri Hivatala által elkészített
záró elszámolásról készített tájékoztató elfogadásáról szóló határozatok
megérkezését követően, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése összeállítása során 3.201.122,- Ft-ot bevételként vegye
figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés összeállításának időpontja

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
31. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2019. áprilisdecember hónap – megkötésére
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Pintér Tamás polgármester:
34. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási
keretszerződés 4. számú módosítás – 2019. április-december hónap –
megkötésére. Az önkormányzat a DVG Zrt. útján látja el a közfeladatait
évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben
meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása
feladatra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a
feladatok zökkenőmentes ellátására, amely a szerződés 4. számú
módosítását indokolja. Kérdés, hozzászólás van-e?
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Amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
672/2019.(XI.21.) határozata
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2019. április-december hónap/
4. számú módosításáról
1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zárt körű Részvénytársaság által 2019. április 4-én
megkötött, a 2019. április-december hónapokra szóló szolgáltatási
keretszerződés 4. számú módosítását, a XIV. sor előirányzatának emelését
jóváhagyja.

2)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő XIV.
(út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő 60.000.000
Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
6/2019.(II.15.) rendelet 7.a mellékletének 3. Vízgazdálkodás és
vízkárelhárítás 3.4. „Gerle u. vízelvezetés megoldása” elnevezésű sorról
10.000.000 Ft, míg a 7.b.melléklet 1.6. „Palme köz 2-4 összekötő épület
felújítása” elnevezésű sorról 50.000.000 Ft történő átcsoportosítás útján
biztosítja.

3)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal 2019. április-december hónapra szóló szolgáltatási
keretszerződés 4. sz. módosítását aláírja.
Felelős: - a szerződés aláírásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Határidő: 2019. november 30.

4.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontokban foglaltaknak megfelelően a
2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
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a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
5)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a
határozat közlésére
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésért
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2019.11.30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot.
32. Javaslat a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek
vonatkozásában a logisztikai feladatok ellátására megkötött Vállalkozási
keretszerződés 1. számú módosítására
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk a 35. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP programok
keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában a logisztikai
feladatok ellátására megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú
módosítására. A jelen szerződés a TOP programok keretében felújításra
kerülő épületek vonatkozásában a logisztikai feladatok ellátására a DVG
Zrt.-vel megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítására tesz
javaslatot. A javaslat a keretösszeg bruttó 6.350.000,- Ft-tal történő
megemelésére irányul.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
673/2019. (XI. 21.) határozata
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a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában a logisztikai feladatok ellátására megkötött Vállalkozási keretszerződés
1. számú módosítására
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a logisztikai
feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek
vonatkozásában
a DVG Zrt. - vel 2018. 02. 26-án létrejött Vállalkozási
keretszerződés összegét nettó 5.000.000 Ft +Áfa (bruttó: 6.350.000,- Ft)
összeggel megemeli.

2.)

Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6 /2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 5.
melléklet /22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/TOP előkészítő, megalapozó
tevékenységek elnevezésű előirányzati soron rendelkezésre áll.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a határozat
mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért :
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2019. november 29.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk a javaslatot.
33.

Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések közös
megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

Pintér Tamás polgármester:
36. napirendi pont, javaslat a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések
közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Kérdést, hozzászólást
nem látok.
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
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Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
674/2019. (XI.21.) határozata
DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések
közös megegyezéssel történő megszüntetésére
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros
területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkálataira, valamint a
Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók
cseréjének, buszöböl felújítási munkálatainak elvégzésére kötött vállalkozási
szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződések közös
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2019. december 06.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot.
34. Javaslat a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület
balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Pintér Tamás polgármester:
37. napirendi pont, javaslat a Kalandparkban - ez a volt Vidámpark - a
mászófal előtti terület balesetveszélyes állapotának megszüntetésére.
Kérdést, hozzászólást nem látok.
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), tartózkodott 2 fő
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(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
675/2019. (XI. 21.) határozata
a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület
balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a
Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület balesetveszélyes
állapotának megszüntetésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- t (2400
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) kívánja megbízni nettó 2.700.976.-Ft. + ÁFA
(bruttó: 3.430.240.- Ft) összegben.

2.)

Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 6 /2019. (II.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) alábbi soraiból biztosítható:
br. 1.930.105.-Ft összeg a rendelet 7/a melléklet „22. Pályázati és egyéb
támogatással megvalósuló projekt kiadásai „ cím alatt a „ 22.5.8. MVP
Vidámpark fejlesztés, beruházás” soron még fel nem használt keret terhére,
illetve a
br.1.500.135.- Ft a rendelet 7/a. melléklet „ 3 Vízgazdálkodás és
vízkárelhárítás „ alcím alatt szereplő „ 7 M 8 melletti surrantó kialakítása”
sorából átcsoportosítással.
A felhasznált források a rendelet 5. mellékletében a „22.Pályázati és egyéb
támogatással megvalósuló projektek kiadásai „ cím alatt szereplő „22.5.3.
Modern Városok Program/ 3 dologi kiadások” megnevezésű során kerüljön
rögzítésre.

3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat
1. pontjában leírt feladat vonatkozásában a határozat
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zrt.-vel írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért :
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2019. november 29.

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
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- 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, 2 tartózkodással elfogadtuk.
35. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira
Előadó:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Pintér Tamás polgármester:
38. napirendi pont, javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási
munkálataira. A jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszodában
fúvókáknak a javítására, a Pentelei Klubház felújítási pótmunkáira, a
Dunaújvárosi Óvoda felújítási munkáira, a volt Bánki Donát
Szakközépiskolában lámpatestek javítására, a Szabó Magda Református
Tagintézmény pincéjében lefolyócső cserére tesz javaslatot a DVG Zrt.
által megküldött költségvetések alapján. Kérdést, hozzászólást nem látok.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
676/2019. (XI. 21.) határozata
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 21.695.477,-Ft
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2.)

Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete
(továbbiakban: rendelet) „5.b. Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre
álló összeg biztosítja, a rendelet 7.b. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés
„Fabó Éva Sportuszoda felújítása” (5.588.000,-Ft), „Pentele Klubház felújítása”
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(8.583.742,-Ft), „Óvoda felújítása” (5.636.820,-Ft) „Iskolák
(1.886.915,-Ft), elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján.

felújítása”

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2019. december 13.
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, valamint a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze
el.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való
közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának
időpontja
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:
2019. december 13.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk.
36. Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
polgármesteri hivatalban történő további működtetésére és a megújított
környezeti politika elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
39. napirendi pont, javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és
Hitelesítési Rendszer polgármesteri hivatalban történő további
működtetésére és a megújított környezeti politika elfogadására.
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Kérdezem, hozzászólás van-e. Igen. Szabó Zsolt alpolgármester úr,
parancsoljon!
Szabó Zsolt alpolgármester:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Azt
gondolom, hogy itt a XXI. században kiemelt figyelmet kell fordítanunk a
környezetvédelemre és a klímakatasztrófához kapcsolódó kérdésekre,
ezért nagy büszkeséggel tölt el az, hogy arról szavazhatunk, hogy
továbbiakban is egy átgondolt módon úgy üzemeltetjük a hivatalt, hogy
megfeleljünk minden környezetvédelmi előírásnak. Erre nagy hangsúlyt
fektetünk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek amit csak tud, hozzá kell
tennie ahhoz, hogy óvjuk a környezetünket, hogy tegyünk a jövő
generációk élhető klímakörnyezetéért. És itt engedjék meg nekem, hogy
megköszönjem dr. Angerer Ildikónak azt a fáradságos munkát, amivel ő
ezt az egész helyzetet kezeli, és amivel lelkiismeretünkként emlékeztet
mindig arra, hogy ennek meg kell felelnünk. Én köszönöm neki a munkát,
és kérem a javaslat elfogadását.
Pintér Tamás polgármester:
Én is nagyon szépen köszönöm, Szabó Zsolt alpolgármester úr, és
természetesen abszolút egyetértve.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
677/2019. (XI. 21.) határozata
az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer polgármesteri
hivatalban történő további működtetéséről és a megújított környezeti politika
elfogadásáról
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évben hitelesített és az
Országos Környezetvédelmi Hatóság által, HU-000009 EMAS Nyilvántartási
számon nyilvántartásba vett EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési
Rendszerét tovább működteti.

2.)

Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése
elfogadja
EMAS
Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerhez tartozó, az
előterjesztés 1. mellékletét képező felülvizsgált, megújított környezeti politikát,
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy

75

gondoskodjon, hogy a 2.) pontban elfogadott felülvizsgált, megújított környezeti
politika nyilvánosságra hozataláról, az önkormányzat hivatalos honlapján és a
hivatal épületének frekventált helyein történő elhelyezésével.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2019. november 30.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
37. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évi éves belső ellenőrzési
tervének jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk 40. napirendi pontunkra, amely javaslat a belső ellenőrzési
osztály 2020. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.
Hozzászólás hiányában, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
678/2019. (XI. 21.) határozata
a Belső Ellenőrzési Osztály 2020. évi éves belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, az
önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi belső ellenőrzési
tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat
irányítása alatt lévő intézmények 2020. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményvezetők által jóváhagyott
intézményi belső ellenőrzési tervet (a határozat 3. számú melléklete) tudomásul
veszi.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
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a jegyző,
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a belső ellenőrzési osztály vezetője
Határidő: éves belső ellenőrzési terv: 2020. december 31.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
38. Javaslat tag delegálására a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
41. napirendi pont, javaslat tag delegálására a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába. A
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
megkereste Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába új tagot szükséges delegálnia az önkormányzatnak,
mivel a korábban delegált tag mandátuma az önkormányzati választást
követően lejárt. Ezért van szükség új tag delegálására. A határozati
javaslat 1. pontjában javaslom, hogy Barta Endre alpolgármester urat
delegálja az önkormányzat, helyettesének pedig Motyovszki Mátyás
képviselő urat. Barta Endre, parancsoljon!
Barta Endre alpolgármester:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ahogy ön
is említette, előtte szeretném bejelenteni érintettségemet ennél a napirendi
pontnál, és kérném a szavazásból történő kizárásomat. Köszönöm.
Pintér Tamás polgármester:
Akkor szavazzunk most a Barta, illetve Motyovszki Mátyás szót kért.
Parancsoljon!
Motyovszki Mátyás képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is érintettségemet
szeretném bejelenteni ennél a napirendi pontnál. Köszönöm szépen.
Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen. Akkor először szavazzunk Barta Endre alpolgármester
úr kizárásáról.
Aki támogatja, az igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tag delegálására a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába” című
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Barta Endre alpolgármestert
– mellette szavazott 7 fő (Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő (Gombos
István, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Orosz Csaba, Raduka
Zsuzsanna, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – kizárta és
a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
679/2019. (XI.21.) 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 a „Javaslat tag delegálására a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Barta
Endre alpolgármestert kizárja.
Felelős:
Határidő:

a polgármester
azonnal

Pintér Tamás polgármester:
7 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk. És most Motyovszki Mátyás
képviselő úr kizárásáról szavazzunk!
Aki támogatja, az igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tag delegálására a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába” című
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Motyovszki Mátyás
képviselőt – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), nem
szavazott 1 fő (Motyovszki Mátyás), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
kizárta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
680/2019. (XI.21.) határozata
Motyovszki Mátyás képviselő személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Motyovszki Mátyás képviselő
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat tag
delegálására a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból
Motyovszki Mátyás képviselőt kizárja.
Felelős:
Határidő:

a polgármester
azonnal

Pintér Tamás polgármester:
10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk. Tóth Kálmán bizottsági
elnök úr, parancsoljon!
Tóth Kálmán képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Ilyen esetben nem
kell kérni azt, hogy őt kizárja a szavazásból, mert az saját magával ennek
a dolognak az elvállalásáról szól. Tehát ő még nem érintett ebben a
dologban. Most fogjuk csak megválasztani. Tehát ebben az esetben nem
kell érintettségére hivatkozva kikerüljön a szavazásból. Köszönöm. Én
ezért nem szavaztam igen szavazattal.
Pintér Tamás polgármester:
Jó.
Javaslom azt, hogy a képviselő urak, akiket kizártunk, ne szavazzanak,
viszont a többiek amennyiben a határozati javaslatot támogatják, kérem,
igennel szavazzanak!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Mezei Zsolt, Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi
Konrád), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás), távol lévő 2 fő
(Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
681/2019. (XI. 21.) határozata
tag delegálásáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
1.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként
delegálja Barta Endre alpolgármestert.
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2.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a delegált tag távolléte,
akadályoztatása esetén Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselőt bízza
meg.

3.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a korábbi
tag delegálásáról szóló 372/2014. (XI. 13.) számú határozatát.

4.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Társulást értesítse, és az elfogadott határozatot küldje meg a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
irodavezetőjének 8154 Polgárdi, Battyhány u. 132. címére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2019. november 26.

Pintér Tamás polgármester:
9 igennel, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának
megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
42. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága új nem
képviselő bizottsági tagjainak megválasztására. Az előterjesztésben
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
tesz javaslatot. Dr. Molnár István tagot a közgyűlés visszahívja, és helyére
Pappné Grabant Ilonát választja meg. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságból dr. Molnár Istvánt,
a bizottság nem képviselő tagját 2019. november 21-i hatállyal
visszahívja, és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő
bizottsági tagjának 2019. november 22-i napjától Pappné Grabant Ilonát
megválasztja. Kérdés, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, 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), tartózkodott 2 fő
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(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
682/2019. (XI.21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottságból dr. Molnár Istvánt, a bizottság nem képviselő tagját 2019.
november 21-i hatállyal visszahívja és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
nem képviselő bizottsági tagjának 2019. november 22. napjától Pappné
Grabant Ilonát megválasztja.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott
Pappné Grabant Ilonától az előírt esküt vegye ki.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő: 2019. november 21.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Pappné Grabant Ilona
figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon
belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az
adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására:
2019. december 20.
- az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására:
2020. január 31.

4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Pappné Grabant Ilona
figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2019. november 22.
napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

81

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: 2019. november 22.
5.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen
határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és működtetési osztály vezetője
a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő: 2019. november 30.

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadtuk.
Megkérem valamennyi teremben ülő, jelenlévő közgyűlési képviselőtársamat és vendégeinket a megválasztott bizottsági tag nem képviselő
tagjának eskütételéhez legyenek kedvesek felállni!
Kérem, az eskü szövegét mondja utánam!
„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!”
Pappné Grabant Ilona letette az esküt.
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet!
40. Javaslat Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk 43. napirendi pontunkra, amely javaslat Közbeszerzési és Bíráló
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására. Javaslom, hogy a
közgyűlés a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnökének dr. Molnár
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Istvánt, tagjainak Nagy Szilárdot, Sáfrány Katát, Óhegyi Róbertet és Sipeki
Józsefet válassza meg. Kérdés, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, a határozati javaslatot aki 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
683/2019. (XI.21.) határozata
a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbeszerzési és Bíráló
Bizottság elnökének és tagjainak 2019. november 21-i hatállyal az alábbi
személyeket választja meg:
Elnök:
Tagok:

Dr. Molnár István
Nagy Szilárd
Sáfrány Katalin
Óhegyi Róbert
Sipeki József

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. november 21.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az 1. pont szerint
megválasztott 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. november 30-ig tegyenek eleget.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: 2019. november 30.

Pintér Tamás polgármester:
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk.
41. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
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Előadó:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
Következő napirendi pontunk, amely javaslat a polgármester 2019. évi
szabadságának ütemezésére.
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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
684/2019 (XI. 21.) határozata
a polgármester szabadságának ütemezéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Tamás polgármester 2019.
évre felhasználható szabadságának ütemezését
2019. november 26 -28. (3 munkanap)
2019. december 9 -12. (4 munkanap)
2019. december 30 -3. (2 munkanap)
terjedő időre jóváhagyja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
szabadságáról az igénybevételt követő közgyűlés ülésén adjon tájékoztatást.
Az ütemezéstől eltérő igénybevételt a jogszabályban foglaltak szerint jelentse
be.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a jegyző
Határidő: a tájékoztatásra: igénybevételt követő közgyűlés ülésén, illetve
eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal
Pintér Tamás polgármester:
11 igennel, 2 tartózkodással elfogadták. A Fideszes képviselők nem
szeretnék, hogy... na mindegy!
42. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás
értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Pintér Tamás polgármester:
45. napirendi pont, javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási
közszolgáltatás
megújításával
kapcsolatosan
meghirdetett pályázati kiírás értékelésére.
Kérdés, hozzászólás hiányában aki a határozati javaslatot támogatja,
kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 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), tartózkodott 2 fő (Gombos István,
Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
685/2019. (XI.21.) határozata
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről
1.

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújítására kiírt
pályázatra egy pályázat érkezett, amit a Volánbusz Zrt. küldött Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

2.

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja a Volánbusz Zrt.
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében
történő ellátására” című pályázata érvényes a pályázati szempontoknak
megfelelő, egyben nyertes pályázat.

3.

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
pályázat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
követő nyolc napon belül
- a szerződés aláírására: 2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:
10 igennel, 2 tartózkodással elfogadtuk.
43. Javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási
szerződések megszüntetésére és a feladatok átadására
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Előadó:

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

Pintér Tamás polgármester:
46. napirendi pont, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával kötött
megbízási szerződés megszüntetésére és a feladatok átadására. A
javaslat a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával korábban
megkötött megbízási szerződések megszüntetésére és a feladatok
átadására irányul. A javaslat a polgármestert hatalmazza fel az ügyvédi
iroda kiválasztására, majd az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által
véleményezett megbízási szerződés aláírására.
Kérdés, hozzászólás hiányában, 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), tartózkodott 2 fő
(Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
686/2019. (XI.21.) határozata
a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződések
megszüntetésére és a feladatok átadására
1.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Szabó,
Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) DMJV
Közgyűlésének 679/2017.(X.19.) és 633/2017.(IX.28.) határozatai alapján,
2017.11.06., 2017.10.24. és 2018.07.31. napján az alábbi feladatok ellátására
kötött megbízási szerződéseket 2019. november 30. napjával, indoklás nélkül
felmondja és a feladatokkal Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által
kiválasztott egyéni ügyvédet/ügyvédi irodát bízza meg 2.000.000,-Ft+Áfa/hó, az
utazási költségeket is magában foglaló ügyvédi munkadíj keretösszeg erejéig
2019. december 1. napjától:
- jogi tanácsadás a Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.-vel és az EnergoViterm Beruházó, Működtető Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb
kérdésekben;
- okiratszerkesztés az előző alpontban írt jogi tanácsadással és a lenti jogi
képviselettel összefüggésben;
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat részére Energo-Hőterm Beruházó,
Működtető Kft. vagy az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. által és a
Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.-vel vagy az Enego-Viterm
Beruházó, Működtető Kft.-vel szemben megindított és az alábbi eljárásokban
Ügyszám: 7.Pfk.73/2018., Hitelező (Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata). Felszámolás kezdeményezése (Vízi-közmű vagyonbérleti díj).
folyamatban. Ügyérték: 156.295.013,-Ft.
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Ügyszám: 48.G.40.119/2017. Alperes (Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata). Kötelmi igény érvényesítése (csapadékvíz elvezetés
egyesített rendszeren). Ügyérték: 319.728.184,- Ft és járulékai;
Ügyszám: G.40132/2019. Felperes (Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata).
Kereset
Energo-Hőterm
Kft.
eszközértékesítés
semmisségének, ennek hiányában relatív hatálytalansága és az eredeti állapot
helyreállítása érdekében; ideiglenes intézkedés iránti kérelem elidegenítési és
terhelési tilalom és az eredeti állapot helyreállítása érdekében. Ügyérték:
650.000.000,-Ft;
Büntető feljelentés (Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata). EnergoHőterm Kft. eszközök értékesítése, Ügyérték: 650.000.000,-Ft.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a
Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda az önkormányzat képviseletében
büntető feljelentést tett csődbűncselekmény bűntettének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, az Energo-Hőterm Kft. vonatkozásában. A feljelentést a NAV Középdunántúli Bűnügyi Igazgatósága elutasította, hivatkozva arra, hogy a feljelentett
cselekmény nem bűncselekmény.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
egyéni ügyvéd(ek)/ ügyvédi iroda (irodák) kiválasztására jelen határozat 1.
pontjában meghatározott feladatok ellátására, az ügyvéd által megküldött
megbízási szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően, valamint jelen határozat 2. pontjára tekintettel új büntető
feljelentés kezdeményezéséhez szükséges intézkedések megtételére.

4.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat
1. pontjában meghatározott ügyvédi munkadíjra 2020. évben 24.000.000,-Ft+Áfa,
azaz bruttó 30.480.000,-Ft összegben forrást tervez és felhatalmazza a
polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat és a felmondás közlésére: a határozatnak az előkészítő
osztálynak való megküldését követő 8 napon belül
- a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
közlését követő 30 napon belül

5.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja
Pintér Tamás polgármester:
A határozati javaslatot 11 igen, 2 tartózkodással elfogadta. Tisztelt
Képviselő-társaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az SZMSZ 39.§-ának
értelmében az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb 8
nappal, a szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőzően két
nappal 9,00 óráig kell a polgármesternél írásban bejelenteni. Ilyen
bejelentés nem érkezett, ezért interpellációra nincsen lehetőség.
Interpellációnak nem minősülő kérdés azonban lehetséges. Kérdezem,
van-e ilyen? Igen. Tóth Kálmán bizottsági elnök úr, parancsoljon!
Tóth Kálmán képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Nagyon szeretném
megköszönni a lakóknak a segítségét, mert nemcsak a sárga falevél
hullik, hanem elég sok mindent próbáltunk az elmúlt hetekben megtenni.
Nagyon szépen szeretném megköszönni azoknak a lakóknak, akik
segítettek abban, hogy a faleveleket összeszedjük a Béke városrész
különböző utcáiban meg a városnak a többi részén is. És ebből adódóan
azt gondolom, hogy egy jó akciót kezdeményeztünk. Ennek csak úgy van
értelme folytatni, ha meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, hogy az
összegyűlt falevelek elkerüljenek az utcáról. Ezért szeretném javasolni,
hogy a DVG Zrt.-nél egy olyan önrakodós gépjárműnek a beszerzését,
amely szükséges ezek a zsákok felemelésére, mert ugye nem
rendelkezünk annyi zsákkal meg egyéb más dologgal. És azt gondolom,
hogy az elkövetkező időben nagyon fontos feladatnak tartom, hogy
mindenféleképpen próbáljuk meg a város tisztasága érdekében a
gépesítés fejlesztését minden területen. Úgyhogy ezt szeretném
megköszönni. És lenne egy olyan kérésem, még képviselő-jelöltként a
választóimnak megígértem, hogy nézzük meg annak a lehetőségét, hogy
a Béke városrészben, a Bagolyvár környékén a buszmegállót esetleg az
önkormányzat más területére tegyük át. Ennek a vizsgálatát szeretném
megkérdezni, megkérni. A rendőrség mellett van még önkormányzati
szabad terület, ami az önkormányzati tulajdonban van, hogy milyen
feltételekkel tudnánk esetleg ezt megteremteni. Nagy probléma volt eddig
is, és ezután is szerintem nagy probléma lesz a szelektív hulladékgyűjtő
környékének a rendezése. Szeretném, ha minél hamarabb lehetőségünk
lenne arra, hogy a beépített kamerarendszerek, amit beépítettünk, és
nagyon jó döntés volt az elmúlt időszakban, hogy ennek az üzemeltetését
minél hamarabb megoldjuk, mert még a Bagolyvárnál megint ott gyűlik a
szemét, amit el kell megint szállítani. Nagyon jó kampány volt, hogy
kiraktunk egy konténert, és aki mégse szelektíven hordott oda szemetet,
azt legalább a konténerbe rakta. Nagyon fontos, hogy megalkossuk minél
hamarabb azt a rendeletet, amivel ezeket a szelektív hulladék környéki
rendet is meg tudjuk oldani. Amire készülök a két önkormányzati ülés
között, az még az Újtelepen az én szívem csücskének, a zöldhulladék
elszállítására, arra is fogunk még egy kampányt szervezni december első
felében. Köszönöm szépen.
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Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr a javaslatait. A megoldáson
közösen dolgozni fogunk. Mezei alpolgármester úrnak átadom a szót.
Mezei Zsolt alpolgármester:
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! És tisztelt
Tóth Kálmán képviselő úrnak szeretnék csak egy gyors válaszban
reagálni, amit az előbb fölvetett. Elindultak a tárgyalások a teherautónak,
az ilyen jellegű teherautónak a beszerzése céljából, mert látjuk mi is azt a
problémát, hogy egyszerűen nem lehet olyan ütemben fölszedni ezeket a
közel egy tonnás vagy nagyon nehéz zsákokat, amik a vizes falevéllel
telve vannak. Remélhetőleg ez a hetekben, hónapokban meg fog oldódni.
Az idén még erre valószínűleg nem lesz rá lehetőség, de a következő őszi
szezonra ez rendelkezésre fog állni az elképzeléseink szerint. Köszönöm.
Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben további hozzászólás nincs. Tisztelt
Képviselő-társaim! Mint ahogy az ülés elején jeleztem, a következő
napirendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk meg. Felhívom a figyelmet, hogy
a zárt ülésen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46.§ (3)
bekezdése értelmében: „A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző,
aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal
vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője és az érintett és a
szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az
általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet
részt a zárt ülésen törvény, vagy önkormányzati rendelet előírhatja, hogy
mely esetben kötelező az érintett meghívása.” Egyéb észrevétel,
hozzászólás hiányában a nyílt ülést berekesztem. És rövid szünetet
rendelek előtt. A megtisztelő figyelmüket nagyon szépen köszönöm.

K.m.f.

Pintér Tamás
polgármester

dr. Sürü Renáta
jegyző
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