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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 5-ei
rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

Dr. Sürü Renáta jegyző
Dr. Molnár Attila aljegyző
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője
Szabó Imre főépítészi,  építésügyi  és  környezetvédelmi  osztály

osztályvezetője
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Kovács Éva személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke
Kálló Gergely polgármesteri kabinetvezető

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(1. napirend) Dr. Molnár István közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke
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Pintér Tamás polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt
ülést megnyitotta.

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

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  nagy  tisztelettel  és  szeretettel  köszöntök  mindenkit,  képviselő-
társaimat, a hivatal megjelent dolgozóit és mindenkit, aki elfogadta a mai
napra  a  meghívásunkat.  Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Közgyűlésének  2019.  december  5-ei  rendkívüli  nyílt  ülését
megnyitom.  Megállapítom,  hogy a 15 megválasztott  képviselőből  14-en
jelen  vannak.  Megállapítom,  hogy  a  testület  határozatképes.  Tisztelt
Közgyűlés! Az SZMSZ-ben biztosított jogommal élve hívtam össze a mai
rendkívüli  közgyűlést. A  jogszabályi  kötelezettségemnek  eleget  téve
tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a 2019. november 26-28. napjára
ütemezett szabadságomat nem vettem ki. Ülésünk előtt képviselő-társaim
aláírtak  egy  összeférhetetlenségi  és  titoktartási  nyilatkozatot  a
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó előterjesztések esetében, ami az
1.-től  5.  napirendi  pontok.  Kérem,  hogy  titoktartási  kötelezettségüknek
tegyenek  eleget. Tisztelt  Közgyűlés!  A  közgyűlési  meghívó  postázását
követően  derült  ki,  hogy  további  két  halaszthatatlan  döntést  igénylő
indítványt  kell  tárgyalnunk  mai  napi  ülésünkön.  Javaslom  a  kiküldött
napirendi  pontok  megtárgyalását  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az  ülés
elején  képviselő-társaimnak  kiosztott  sürgősségi  indítványt,  amely
„Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  614/2019.
határozata  módosításra”  című előterjesztést  a  9.  napirendi  pontként,  a
másik  javaslat  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződés  megkötésére”  című
előterjesztést  a  10.  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!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottságok
megtárgyalták, és egyhangúlag támogatták. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  bizottsági  elnök  úr.  És  most  szavazás  történik  a
rendkívüli  nyílt  ülés  9.  napirendi  pontjaként  felveendő  sürgősségi
indítvánnyal  érintett  napirendre,  amely  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  614/2019.  határozata  módosításra”  című
előterjesztésre.

Aki elfogadja, aki támogatja a napirendre vételt, az szavazzon igennel!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra”  című  előterjesztést  a
rendkívüli 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 3 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) –
felvette és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
692/2019. (XII.05.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 614/2019. (X.31.)
határozata módosításra” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2019. december 5-ei  rendkívüli  nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra”  című  előterjesztést  a
közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 9. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal,  3  tartózkodással  elfogadtuk.  És most  következzen
szavazás  a  rendkívüli  nyílt  ülés  10.  napirendi  pontjaként  felveendő
sürgősségi indítvánnyal érintett napirendre, amely  „Javaslat Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződés
megkötésére” című előterjesztésre. 

Aki a felvételt támogatja, az kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
693/2019. (XII.05.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-
szerződés megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2019. december 5-ei  rendkívüli  nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződés  megkötésére”  című  előterjesztést  a
közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 10. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:
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14 igen szavazattal  elfogadtuk.  És most  szavazás történik  a  rendkívüli
nyílt ülés napirendi pontjaira.

Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – 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  3  fő  (Cserna Gábor,  Gombos István,  Szepesi
Attila), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
694/2019. (XII.05.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 5-ei rendkívüli nyílt
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására

2. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az
eredményének megállapítására

3. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

4. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén
található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi
buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás  folyamatos  elvégzésére”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

5. Javaslat  „Dunaújváros  –  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok
ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

7. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására
és új tagok megválasztására

8. Javaslat  pályázat  kiírására  a  Dunaújváros  Városháza  B  szárny  földszinti
Kávézó üzemeltetésére

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)
határozata módosításra
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10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződés megkötésére

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal,  3  tarózkodással  elfogadtuk.  És  most  szavazás
rendelek  el  a  meghívott  személyek  részére  tanácskozási  jog
biztosításáról.

Aki támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülésre  meghívott  személyek
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  1  fő  (Lőrinczi  Konrád)  –  biztosított  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
695/2019. (XII.05.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 5-ei  rendkívüli nyílt
ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

14  igen  szavazattal  tanácskozási  jogot  biztosítottunk  a  meghívott
személyek számára. Az SZMSZ alapján a jegyzőkönyvvezető személyéről
is  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 – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Kondrád) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
696/2019. (XII.05.) határozata

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről
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Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés a 2019. december 5-ei
rendkívüli  nyílt  ülése  jegyzőkönyvének  vezetésével  Forgó  Krisztina  köztisztviselőt
bízza meg.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

14 igen szavazattal elfogadtuk.

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:

N a p i r e n d:

Nyílt ülés: 

1. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

2. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az
eredményének megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

3. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

4. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén
található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi
buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás  folyamatos  elvégzésére”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

5. Javaslat  „Dunaújváros  –  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok
ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

7. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására
és új tagok megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

8. Javaslat  pályázat  kiírására  a  Dunaújváros  Városháza  B  szárny  földszinti
Kávézó üzemeltetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)
határozata módosításra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződés megkötésére
Előadó: a polgármester

1.         Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási  
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Meghívott: Dr. Molnár István, a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

És most  térjünk át napirendi  pontjainkra.  1.  napirendi  pontunk,  javaslat
„Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására. A közgyűlés szeptember 5-ei ülésén döntött e tárgyban
közbeszerzési  eljárás  lefolytatásáról.  Az  ajánlattételi  határidőig  egy
ajánlatot  nyújtottak  be.  Az  ajánlattevő  által  megajánlott  egyhavi
üzemeltetési díj alapján 60 hónapra mindösszesen 369.000.000,- Ft-ot. A
közgyűlés  e  feladatra  nettó  200.000.000,-  Ft  fedezetet  biztosított.
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet nem elegendő,
az  ajánlattevő  által  megajánlott  ajánlati  ár  figyelembevételével  a
szerződés megkötéséhez így a közbeszerzési törvény alapján az eljárás
eredménytelenné  nyilvánítható.  Kérdezem,  hogy  hozzászólás,  javaslat
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van-e.  Amennyiben  nincs.  Megadom  a  szót  Szepesi  Attilának,  és
szeretném jelezni,  hogy a  közgyűlés  15 főre  bővült,  üdvözlöm Lőrinczi
Konrád képviselő urat. Parancsoljon, Szepesi Attila képviselő úr!

(Lőrinczi Konrád képviselő 9:04 órakor megérkezett az ülésterembe.)

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Nem szeretném politikai síkra
elvinni  ezt  a  kérdést,  de  az  első  két  napirendi  pont  előterjesztése
bizonyítja  azt,  amit  önök  október  13-a  óta  csinálnak.  Ne  legyen  a
hivatalban Fidesz vagy Fideszhez közeli alkalmazott, ne legyen a 100%-
os  cégeknél  ugyanez,  illetve  Fidesz  közeli  vállalkozókat  véletlenül  se
foglalkoztassunk. Ennyi volt a politika része. Most mondanám a konkrét
észrevételeimet.  Mindannyian  tudjuk,  hogy  a  lakosságnak  a  temető
nagyon  érzékeny  kérdés.  Én  nem  tudom,  hogy  ki  bírálta  el  ezt  a
közbeszerzést,  de  a  vállalkozó  háromszáz,  most  nem  mondok  pontos
számokat,  370  millió  forintot  kért.  Azt  mondta  a  polgármester  úr,  és
jogosan, hogy nincs ennyi pénzünk. De a kiírásban az is szerepelt, hogy a
bevétel az övé. Évi  bevétele ennek kb. 30 millió forint.  Öt év alatt  150
millió. Ha a 350-ből levesszük, vagy a 370-ből levesszük a 150-et, marad
220  millió.  Ami  visszaosztva  durván  4,2  millió  forint  havonta.  Na most
nekünk  érdemes-e  felvállalni  4,2  millió  forintért  havonta  ezt  a
tevékenységet,  kötelezhetjük-e  a  saját  100%-os  cégünket,  hogy
veszteségesen lássa el ezt a tevékenységet, hiszen úgy gondolom, hogy
itt a bérköltség ennél a cégnél havonta kb. 30 millió forint lesz. Tudom,
hogy úgyse fogadnak el  öt  évig semmiféle javaslatunkat.  Azt  is tudom,
hogy  elmondhatjuk,  meghallgatnak,  köszönjük  szépen,  de  én  azt
tanácsolnám polgármester úrnak, ha elfogadja a tanácsomat, hogy erre a
kérdésre térjünk vissza egy egy-nyolc hónap után, és tisztelettel kérjük föl
a DVG Zrt. elnökét, hogy a decemberi közgyűlésre legyenek szívesek egy
üzleti tervet elénk tenni, hogy ez mibe kerülne, és ha már így döntöttünk,
és  nem  lehet  másképp  megcsinálni,  és  úgy  látja  a  város,  hogy  ez
veszteséget okoz a saját cégünknek, akkor januártól újból próbáljunk meg
pályázatot kiírni. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném  megkérdezni,  hogy  konkrét  javaslattal  él-e  most  Szepesi
képviselő úr.

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Igen, konkrét javaslattal élek azzal, hogy a DVG
Zrt. elnöke vagy vezérigazgatója vagy a DVG Zrt. legyen szíves következő
közgyűlésre  egy  üzleti  tervet  előkészíteni  a  temető  működtetésével
kapcsolatban. 

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen.  Mielőtt  szavazást  rendelnék  el  az  ön  konkrét
javaslatáról  előtte  természetesen  el  szeretném  azt  mondani,  egyrészt
reagálva  az  ön  által  felvetett  első  politikai  javaslatra  vagy  gondolatra,
természetesen  erről  szó  sincsen,  mi  szakemberekkel  szeretnénk
dolgoztatni, és szakembereket szeretnénk foglalkoztatni itt a városban. A
második javaslatára visszatérve szavazást rendelek el.

Aki  támogatja  Szepesi  Attilának  a  javaslatát,  úgy  kérem,  szavazzon
igennel!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Szepesi  Attila  képviselő  javaslatát  –  mellette
szavazott  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),
ellene szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr.  Székely Károly, Utassy Éva), tartózkodott 3 fő
(Orosz  Csaba,  Szabó  Zsolt,  Tóth  Kálmán)  –  nem  fogadta  el  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
697/2019. (XII.05.) határozata

Szepesi Attila képviselő javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Szepesi Attila képviselő
azon javaslatát, mely szerint a DVG Zrt. elnöke készítsen egy üzleti tervet a temető
üzemeltetésére,  és  az  elkészült  üzleti  terv  kerüljön  a közgyűlés  soron következő
rendes ülése elé.

Pintér Tamás polgármester:

4  igen  szavazattal,  8  nem szavazattal,  3  tartózkodással  Szepesi  Attila
képviselő  úr  javaslatát  elutasítottuk.  És  most  kérem  szavazzanak  a
napirendi pontról, természetesen azt szeretném jelezni, hogy a kérdésére
majd a hivatal a határidőn, a törvényi határidőn belül írásban válaszolni
fog. És most szavazzunk a napirendi pontról.

Aki támogatja a határozatot, amelyhez egyszerű többségre van szükség,
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), ellene szavazott
2  fő  (Gombos  István,  Szepesi  Attila),  tartózkodott  2  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
698/2019. (XII.05.) határozata

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  535/2019 (IX.05.) határozatával
támogatta  a  „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.) Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás
eredménytelen, figyelemmel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára, miszerint a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege  200.000.000,- Ft +ÁFA, mely nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az ajánlatott tett ajánlattevővel.  

3.) Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján eltekint az
ajánlat Kbt. 69. § szerinti bírálat és értékelésétől és eredménytelenné nyilvánítja
az  eljárást,  mivel  a  tárgyi  eljárásban  egy  ajánlat  került  benyújtásra,  amely
369.000.000,-  Ft  +ÁFA,  így meghaladja a rendelkezésre álló  anyagi  fedezet
összegét. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
1.)  pontban  foglalt  eljárás  eredménytelenségéről  szóló  hirdetménynek  az
Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában  valamint  az  Elektronikus  Közbeszerzési
Rendszerben történő megjelenéséről gondoskodjon. 

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

Határidő: a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló 
hirdetménymegjelenésére: 2019. december 30.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 2 nemmel és 2 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadtuk.

2.         Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  
elleni  védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az
eredményének megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                       a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  második  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  „Dunaújváros
közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák
ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az  eredmények
megállapítására. A közgyűlés szeptember 5-ei ülésén döntött e tárgyban
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A közbeszerzési eljárás két részből
álló  eljárásként  került  megindításra,  amelyből  az  egyik  rész  a
rágcsálómentesítés  ellátására,  a  másik  rész  a  fürkészdarázs  irtás
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ellátására  irányul.  Az  ajánlattételi  határidőig  két  ajánlattevő  nyújtott  be
ajánlatot.  Az  Irtójóirtás  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  esetében  a
benyújtott  ajánlat  aránytalanul  alacsony  árat  tartalmazott,  ezért  az
ajánlatkérő  önkormányzat  indokolást  kért.  Az  ajánlattevő  a  megadott
határidőn belül nem nyújtotta be árindokolását, az ajánlati ár mindkét rész
tekintetében  aránytalanul  alacsonynak  minősült,  ami  pedig  a
közbeszerzési  törvény  értelmében  az  ajánlat  érvénytelenségét
eredményezi.  A  Roxin  Group  Kft.  ajánlattevő  ajánlata  mindkét  rész
tekintetében érvényes, azonban az önkormányzat  által  biztosított  bruttó
71.000.000,- Ft összegű fedezet egyik rész tekintetében sem elegendő a
szerződés  megkötéséhez.  Erre  tekintettel  az  eljárás  eredménytelennek
nyilvánítható.  Van-e  kérdés  vagy  hozzászólás.  Amennyiben  nincs,  a
határozat elfogadására szavazunk.

Aki a határozatot elfogadja, 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), ellene szavazott
1 fő (Gombos István),  tartózkodott  3 fő (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
699/2019. (XII.05.) határozata

„Dunaújváros közterületein rágcsálók valamint fürkészdarázs elleni védekezési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

az eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 532/2019. (IX.05.) határozatával
támogatta a „Dunaújváros közterületein rágcsálók valamint fürkészdarázs elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyban  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII.  törvény  113.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyílt  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását  követően megállapítja,  hogy az  IRTÓJÓIRTÁS Kereskedelmi  és
Szolgáltató Kft. (1188 Budapest Bocskai utca 103. B. ép) ajánlattevő ajánlata
mindkét  részben  a 73.  § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel  arra,
hogy az ajánlati ár mindkét rész tekintetében aránytalanul alacsonynak minősül,
és ajánlattevő a megadott határidőig nem nyújtotta be árindoklását.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását követően megállapítja, hogy a Roxin Group Kft. (2400 Dunaújváros
Vasmű  út  19.)  ajánlattevő  ajánlata  mindkét  rész  tekintetében  érvényes,
tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll
a kizáró okok hatálya alatt. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 532/2019.
(IX.05.) határozatának 2. pontjában szereplő fedezet összegét nem emeli meg. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
szereplő  közbeszerzési  eljárás  mindkét  rész  tekintetében  az  eljárás
eredménytelen a Kbt. 75. (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a
rendelkezésre  álló  anyagi  fedezet  összege  egyik  részben  sem  elegendő  a
szerződés  megkötéséhez  az  értékelés  alapján  legkedvezőbb  ajánlatot  tett
ajánlattevővel.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban  foglalt  eljárás  eredménytelenségéről  szóló  hirdetménynek  az
Elektronikus  Közbeszerzési  Rendszerben  történő  megjelenéséről
gondoskodjon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a polgármester

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a közbeszerzési referensek

                        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló hirdetmény
                 megjelenésére: 2019. december 30.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal,  1  nemmel  és  3  tartózkodással  a  határozatot
elfogadtuk.

3.         Javaslat  „Dunaújváros  közvilágítási  berendezéseinek  villamos  energia  
ellátása”  tárgyban  indult  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

3.  napirendi  pont,  javaslat  „Dunaújváros  közvilágítási  berendezéseinek
villamos  energia  ellátása”  tárgyban  indult  közbeszerzési  eljárás
eredményének  megállapítására.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  „Dunaújváros  közvilágítási  berendezéseinek  villamos
energia  ellátása tárgyú  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  határozta  el.
Négy  érvényes  ajánlat  érkezett,  melyek  közül  az  E.ON
Energiakereskedelmi Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Tekintettel arra, hogy
az önkormányzat által biztosított fedezet nem elegendő, ezért az ajánlati
ár figyelembe vételével további 7.425.600,- Ft + Áfa összeget biztosítani
szükséges.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Amennyiben
nincs, szavazást rendelek el.

Aki a határozatot támogatja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna
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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)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
700/  2019. (XII.05.) határozata  

„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 533/2019. (IX.05.) határozatával
támogatta  „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátá-
sa” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását  követően  megállapítja,  hogy  az   E.ON  Energiakereskedelmi
Korlátolt  Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci Út 17.) ajánlattevő által
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban  és  a  vonatkozó  jogszabályokban  –  különösen  a  Kbt.-ben  –
foglaltaknak.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 533/2019.
(IX.05.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő
közbeszerzési eljárás vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2020.- 2021. évi költségvetéseiben mindösszesen 27.000.000,- Ft +
ÁFA összegű  fedezetvállalását  további  7.425.600,-  Ft  +  Áfa  összegben,  így
mindösszesen 34.425.600,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít. 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszer-
zési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az  E.ON Energiakereskedel-
mi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 17.,) mint a legked-
vezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertes-
nek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 

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

                         a közbeszerzési referensek
Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.

6.) Dunaújváros  MJV Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  5.)  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  a  2020.-2021.  évi  költségvetés  tervezése  során  vegye
figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                  a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja

Pintér Tamás polgármester:

15 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk. 

4.         Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  
területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a
helyközi  buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás  folyamatos
elvégzésére”  tárgyban  indult  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

4.  napirendi  pont,  javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros
közigazgatási  területén  található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az
övárokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás
folyamatos  elvégzésére”  tárgyban  indult  közbeszerzési  eljárás
eredményének  megállapítására.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  „Vállalkozási  keretszerződés Dunaújváros közigazgatási
területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a
helyközi  buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás  folyamatos
elvégzésére”  tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.  Két
ajánlat érkezett, az egyik a DHHF Nonprofit Kft., a második pedig a Kiss
Kert  2006  Kft.  Mindkét  ajánlat  fedezeten  belüli.  Erre  tekintettel  a
közbeszerzési eljárás eredményes. A két ajánlat közül a DHHF Nonprofit
Kft.  ajánlata  a  legkedvezőbb.  Kérdezem,  hogy  a  napirendi  ponthoz
hozzászólás, kérdés, javaslat van-e. Amennyiben nincs, úgy szavazzunk a
határozati javaslatról!

Aki támogatja, az 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), tartózkodott 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
701/  2019. (XII.05.) határozata  

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2019 (IX.05.) határozatával
támogatta  a  „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjá-
ratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően megállapítja, hogy a  DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlat-
tevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel
az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszer-
zési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DHHF Dunaújvárosi Hátrá-
nyos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.-t (Székhely: 2400 Dunaújvá-
ros, Városháza tér 1.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazda-
sági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kap-
csolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 84 998 984,- Ft/
év, mindösszesen 169.997.968,- Ft + ÁFA, bruttó 215.897.419,- Ft.  

5.) Az 6.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlésének  354/2019. (IX.05) határozata alapján Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata  2020. - 2021. évi költségvetéseiben bizto-
sított lesz.

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

                          a közbeszerzési referensek
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadtuk a javaslatot. 
5.         Javaslat „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok  

ellátása”  tárgyban  indított  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros – háziorvosi
és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok  ellátása”  tárgyban  indított
közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítására.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város által  a „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi
ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást indított, és a
megadott  határidőig  két  ajánlatot  nyújtottak  be.  Mindkét  ajánlattevőt
hiánypótlásra hívták fel, mely hiánypótlást az Európa Mentőszolgálat Kft.
nem  teljesítette.  Az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  és  Szolgáltató  Zrt.
ajánlata  érvényes,  erre  figyelemmel  az  eljárás  eredményessé
nyilvánítható. Az Inter-Ambulance Zrt. ajánlata fedezeten belüli, egyúttal a
legkedvezőbb  ajánlat  is,  ezért  e  társaság  nyilvánítható  a  pályázat
nyertesének. Kérem, hogyha hozzászólás, javaslat  van,  akkor azt most
jelezzék.

Amennyiben  nincs,  aki  a  határozati  javaslatot  támogatja,  az  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
702/2019. (XII.05.) határozata

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása”
tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával
támogatta „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellá-
tása”  tárgyban  a közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény Harmadik
Rész, uniós értékhatárt elérő 113. § (5) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás lefolytatását.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően megállapítja, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgál-
tató  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest,  Thököly út  165.
1.em. 5) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánla-
tában csatolásra kerültek a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek
való  megfelelés  igazolását  alátámasztó  dokumentumok.  Ajánlattevő  ajánlata
megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a
Kbt.-ben – foglaltaknak.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával
kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő közbeszerzési eljárás
vonatkozásában Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  -
2023. évi költségvetéseiben mindösszesen 209.802.240,- Ft + Áfa összegben
fedezetet biztosít. 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszer-
zési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az  Inter-Ambulance Egész-
ségügyi és  Szolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságot (Székhely:
1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.), mint a legkedvezőbb érvényes aján-
latot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                          a közbeszerzési referensek
Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

15 igen szavazattal a határozatot elfogadtuk.

6.         Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi  
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására.  A tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetésének  I-IX.  havi  pénzügyi
teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel. Kérdezem,
hogy hozzászólás, javaslat van-e.

Amennyiben  nincs,  aki  a  határozatot  elfogadja,  az  kérem,  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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,
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Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
703/  2019. (XII.05.) határozata  

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

Teljes az egység, 15 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk.

7.         Javaslat  az  önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  
gazdasági  társaságok  önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági
tagjai visszahívására és új tagok megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 7. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzat legalább
50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok önkormányzat által
delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására.  Jelen  előterjesztés  keretében  javaslatot  teszek  az
alábbi,  meghatározó  önkormányzati  befolyás  alatt  álló  gazdasági
társaságok  önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai
visszahívására és új felügyelőbizottsági tagok megválasztására. Felhívom
tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.-VII.  római
pontig  határozati  javaslatokat  tartalmaz,  amelyekről  külön-külön  kell
szavaznunk. Az I.-től VII.-ig tartó határozati javaslat 1. pontjában javaslatot
teszek az új felügyelőbizottsági tagok személyére. Az I.  határozatban a
Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  három  felügyelőbizottsági  tagjára  teszek
javaslatot, akik Illéssy István, Motyovszki Mátyás és Molnár Csaba. A II.
számú határozati  javaslatnál,  itt  a  DV N Zrt.-ben Szántó  Pétert,  Rajda
Zsuzsannát és Kárpáti Gábort javaslom felügyelőbizottsági tagnak. A III.
határozati javaslatnál, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.-be két
felügyelőbizottsági tagnak javaslom Listár Tibort, illetve Sipeki Józsefet. A
IV.  határozati  javaslatnál,  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
kettő felügyelőbizottsági tagjának javaslom Tóth Kálmánt és Listár Tibort.
Az V. határozati javaslatnál, a Dunaújváros Turisztikai Nonprofit Kft. három
felügyelőbizottsági  tagja  pedig  Huszti  Zsolt,  Tóth  Kálmán és  Keresztes
György.  A  VI.  határozati  javaslatnál,  a  Vasmű  út  41.  Irodaház
Ingatlanfejlesztő,  Beruházó  és  Értékesítő  Kft.  három felügyelőbizottsági
tagja  pedig  Lebics  Edit,  Deutsch  Éva  és  Prajda  Zsuzsanna.  A  VII.
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határozati  javaslati  pontnál  pedig  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  három
felügyelőbizottsági  tagja  Felföldi  Ágnes,  Huszti  Zsolt  és  Raduka
Zsuzsanna.  És  most  szót  adok  Cserna  Gábor  képviselő  úrnak.
Parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Köszönöm  szépen.  Szép  napot  kívánok!  Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!
Tisztelt Közgyűlés! Rá szeretnék kérdezni azokra a személyekre, akiket
frakciónk nem ismer, hogyha az illető legalább egy-két mondatot, hogyha
hallhatnánk, valamint jegyző asszonytól szeretném megkérdezni, hogy az
itt,  polgármester  úr  által  felsorolt  személyek  az  elfogadó  nyilatkozatot
kitöltötték-e  és  hol  vannak  az  elfogadó  nyilatkozatok.  Tehát  meg
szeretném  kérdezni,  hogy  a  I.  határozati  javaslatban  szereplő  Molnár
Csaba  úr,  ő  kicsoda,  mit  lehet  róla  tudni.  A  III.  határozati  javaslatban
Sipeki  József  úr.  A  IV.  határozati  javaslat,  bocsánat,  V.,  Tourinform,
Keresztes  Gyögy  úr,  ő  ki.  VI.  határozati  javaslat,  a  V41  Kft.  Sajda
Zsuzsanna, vagy Suhajda.

Pintér Tamás polgármester:

Rajda.

Cserna Gábor képviselő:

Nem ismerem, a nevét  sem értettem pontosan,  hogy ő kicsoda, és az
Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja, Felföldi Ágnes asszony, ő
ki.  Róla mit  lehet tudni,  illetve a jegyző asszony, ha megválaszolná az
elfogadó nyilatkozatok meglétének kérdését. Köszönöm. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm a  hozzászólását.  Átadom akkor  a  szót  jegyző  asszonynak,
hogy a kérdésére válaszoljon.

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Cserna  Gábor
Polgármester Úr!

Pintér Tamás polgármester:

Képviselő.

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Hát, bocsánat, elnézést, a megszokás, de azt gondolom, hogy két ciklus
után én nem fogom tudni máshogy szólítani, természetesen jelen esetben
képviselő  úr,  természetesen  a  felkért  személyek  eleget  tettek  annak  a
kötelezettségüknek, hogy nyilatkoztak arról, hogy vállalják a felkérést. 



21

Pintér Tamás polgármester:

És most akkor én válaszolnék. Molnár Csaba, Sipeki József,  Keresztes
György,  Prajda  Zsuzsanna,  Felföldi  Ágnes  pedig  a  képviselő  frakciónk
által  javasolt  személyek  a  felügyelőbizottsági  tagsági  helyekre.
Amennyiben további kérdés van-e, vagy van, akkor jelezzék. Amennyiben
nincs,  akkor  most...  Igen,  egy  ügyrendi  javaslat.  Jó.  Cserna  Gábor
képviselő úr, parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Pro forma logika alapján ez nyilvánvaló, hogy az önök
által  javasolt  személyekről  van szó. Én nem erre kérdeztem rá, de hát
teljesen mindegy, mert politikai értelemben én azt elhiszem, és elfogadom,
hogy  természetesen  a  közgyűlési  többség  a  gazdasági  társaságok
felügyelőbizottsági tagjait kicserélni. De hát ez mind alap szitu. Ezt így kell
csinálni, nincs is ezzel semmi gond, hiszen bizalmi emberekről van szó.
Csak  rákérdeztem,  hogy  mivel  abszolút  nem  mond  semmit  a  nevük,
elnézést  kérve  tőlük,  hogy  legalább  egy  mondatot,  ha  lehetne  róluk
hallani, hogy Felföldi Ágnes, ő kicsoda, micsoda. Közgazdász, mondjuk
orvos, vagy ennyi. Tehát nem azt kérdeztem, hogy ki delegálja őket, mert
logikusan nem én delegálom őket, mint Fidesz Dunaújvárosi Szervezete,
tehát értem, hogy a Rajta Újváros! delegálja, meg szakértők nyilván az
önök környezetéből, ez így normális, nincs is ezzel semmi gond, de ha
egy-két mondatot hallhatnánk róluk. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm. Kérdésében meg is válaszolta,  ők azok a szakértők, akik a
felügyelőbizottsági  tagságot  fogják  betölteni.  Szepesi  Attila  képviselő
úrnak ügyrendi hozzászólásban megadom a szót.

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Volt egyszer egy ember, kis kopasz, szakállas,
úgy hívták, hogy Vlagyimir Iljics Uljanov. És az azt mondta, hogy elvtársak,
szép a bizalom, de az ellenőrzés a legfontosabb. Ezért tisztelettel kérem a
polgármester  urat,  hogy  rendeljen  el  szünetet,  hozzák  le  az  elfogadó
nyilatkozatokat, hogy meg tudjuk nézni mi is személyesen. Köszönöm. 

Pintér Tamás polgármester:

Akkor most egy konkrét javaslat érkezett be szünet elrendeléséről.

Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon!
Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Szepesi  Attila  képviselő  javaslatát  –  mellette
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), ellene szavazott 12
fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
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Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta:

(A szavazás után Szepesi Attila képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 4 igen
szavazat, ellene szavazott 11 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
704/  2019. (XII.05.) határozata  

Szepesi Attila képviselő javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Szepesi Attila képviselő
azon ügyrendi javaslatát, hogy a közgyűlés rendeljen el szünetet a megválasztandó
felügyelőbizottsági tagok által aláírt elfogadó nyilatkozatok bemutatása érdekében.

Pintér Tamás polgármester:

A  közgyűlés  3  igen  szavazattal,  12  nem,  akkor  szeretném  jelezni  a
jegyzőkönyvvezető  számára,  hogy  Szepesi  képviselő  úr  módosította  a
szavazását,  így  akkor  4  igen  szavazattal  és  11  nem szavazattal  nem
rendelünk el  szünetet.  És amennyiben,  igen,  parancsoljon akkor,  Barta
képviselő úr! 

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Cserna
Gábor  képviselő  úrnak  annyit  jeleznék,  hogy  amennyiben  úgyanúgy,
ahogy  elfogadták  volna  a  bizottsági  feladatokat,  ugyanúgy  elfogadták
volna ezeket  a felügyelőbizottsági  posztokat,  és nem mondtak volna le
erről,  ugyanúgy  lehetett  volna  önöknek  arra  ideje,  hogy  megismerjék
ezeket  az  embereket.  Természetesen  a  szakmai  munkájukat
későbbiekben is figyelemmel lehet kísérni. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Jó. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám Szepesi Attila képviselő úrnak a
szót,  előtte  szeretném  jelezni,  hogy  15  napon  belül  az  önök
rendelkezésére  fogjuk  bocsátani  a  személyekkel  kapcsolatos
információkat. Parancsoljon, Szepesi képviselő úr!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Nem szeretném elvinni politikai síkra a dolgot, de
amit Barta alpolgármester úr mondott, az nem igaz. Ha megengedi, pár
percben kifejteném,  de csak,  ha  megengedi,  ha nem, akkor  következő
közgyűlésen elmondom.

Pintér Tamás polgármester:

Parancsoljon!
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Szepesi Attila képviselő:

Köszönöm szépen. Önök harmincéves politikai hagyományt rúgtak fel már
az első napokban. Harminc éve mindig úgy ment a dolog, hogy összeültek
a pártok képviselői, akinek legalább két képviselője volt, és megegyeztek
a bizottsági és egyéb helyekben. Ez nem történt meg az önök részéről.
Egy ilyen üres papírt, amin se címzés, se aláírás, igaz, hogy odaraktak,
vagy betettek a volt polgármester úr irodájába, de se egy aláírás, semmi,
egy címzés se, azt hittük, hogy berepült az utcáról ez a levél. Tehát önök
felrúgták  ezt  az  egyezséget,  ezt  a  harmincéves  egyezséget,  és  azt  a
harmincéves  egyezséget  is  felrúgták,  hogy  az  ellenzéké  mindig  a
pénzügyi bizottsági hely, aki tudja ellenőrizni,  úgyis tudjuk, hogy semmi
jelentősége nincs a pénzügyi  bizottsági  elnöki  helynek is,  vagy valami,
mert úgyis mindig a többség dönt, és a többség akarata érvényesül. Ez
így volt nálunk is, és így lesz öt évig önöknél is. Tehát ez nem igaz, hogy
mi nem álltunk hozzá. Mi úgy gondoltuk, hogyha nem kezelnek bennünket
megfelelően,  mi  nem vállalunk helyeket.  Én úgy gondolom,  hogy önök
még javíthatnak ez után ebben az öt évben, amíg önöket megválasztották,
és mi ezt tiszteletben is tartjuk, de most azért nem vállaltunk el semmit,
mert nem volt megfelelő, és felrúgtak harmincéves politikai hagyományt.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm képviselő úrnak az elhangzott gondolatait. Engedjék meg, hogy
annyit reagáljak, mivel Szepesi Attila képviselő úr új ebben a szerepben,
mint  képviselő,  tehát  nem  tudhatja  azt,  hogy  hogyan  folytak  ezek  a
tárgyalások az elmúlt években. Én pl. személyesen is megtapasztalhattam
a volt polgármesternek az ez irányú eljárását, amely során ő egy papír
alapon  kérte  tőlem  az  én  javaslatomat,  hogy  kiket  delegálunk  a
bizottságokba, végül azt semmibe véve és a helyeket módosítva, neveket
nem  elfogadva  döntöttek  a  felügyelőbizottsági,  illetve  bizottsági
tagságokról. Megadom a szót Szabó Zsolt képviselő úrnak. 

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én
mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy itt vannak
a Fideszes képviselők,  és ezt  a vitát  nem facebookon,  nem különböző
facebook csoportokban álhírekkel és rémkommentekkel folytatjuk, hanem
itt  szóban  a  képviselő-testület  ülésén.  Azt  gondolom,  hogy  minden
képviselő-testületi ülés a demokrácia ünnepe, és én tényleg örülök, hogy a
Fidesz-frakció is megtisztelte a választóit,  és itt  van. Én nagyon örülök
ennek, és remélem, hogy a későbbiekben is sok olyan beszélgetést, vitát
tudunk majd folytatni, ami előre viszi a város ügyeit. Ebben a tekintetben
én  teljes  partnerséget  kínálok  önöknek.  Arra  kérem  önöket,  hogy  ne
gondolják azt, hogy bármi olyan, amit önök elmondanak, az zárt fülekre,
süket fülekre talál az én részemről. Azonban ahhoz, hogy ez a párbeszéd,
ez valódi legyen, és közösen a város érdekében tudjunk döntéseket hozni,
azért mindenkit arra kérek, hogy a valóság talaján, vagy attól ne nagyon
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elrugaszkodva mozogjon. Ugye ebben az egyik legfontosabb kérdés az,
hogy  én  2014-ben  ellenzéki  képviselőként  megtapasztaltam  azt,  hogy
egyrészt nem volt ilyen egyeztetés, amire meghívtak volna személyesen,
email-ben tettem javaslatokat, és nyilván pl. felügyelőbizottsági tagságot
akkor a pártom nem kapott, ezzel szemben önöket mind bizottsági elnöki,
mind  bizottsági  tagi,  mind  felügyelőbizottsági  tagi  pozíciókra  szerettük
volna jelölni. A másik, amit egyébként még elmondanék Szepesi képviselő
úrnak, ami nagyon fontos, hogy mi a jogi, ügyrendi és igazgatási bizottság
elnöki  pozícióját  kínáltuk  önöknek,  ami  az  egyik  legnagyobb  ellenőrző
funkcióval  bíró  bizottság.  Tehát  ebben a  tekintetben én azt  gondolom,
hogy  mi  megadtuk  önöknek  a  lehetőséget  arra,  hogyha  ellenőrizni
kívánják a munkánkat, azt megtegyék. Önök ezzel nem éltek. Azonban én
nagyon bízom abban, hogy a továbbiakban képesek leszünk egy olyan
párbeszédet folytatni itt egymással a város érdekében, amelyben önök is
azt  fogják  érezni,  hogy megfelelő  módon ki  tudják  venni  a  munkájukat
ebből. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Szabó Zsolt képviselő úr a szívemből szólt. Aki, Szepesi Attila képviselő
úr, parancsoljon, hozzászólásra jelentkezett. 

Szepesi Attila képviselő:

Amikor a Szabó Zsolt alpolgármester úr képviselő volt, emlékszik vissza,
én mindig azt mondtam, végre egy tiszta hang, és az én fiatalságomat
juttatta eszembe, remélem, ez a jövőben így lesz, és mindenki úgy áll a
városhoz, hogy a város lakóinak a legjobb legyen. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Mindannyiunknak  közös  érdeke.  Kérdezem,  hogy  hozzászólás,  egyéb
javaslat  van-e  még.  Amennyiben  nincs,  a  I.  határozati  javaslat,  amely
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló  15/2015. önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DUNANETT  VAGYONKEZELŐ  Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Sztankovics  Lászlót,  Hingyi  Lászlót  és  Lajcs
Jánost  2019.  december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  a  taggyűlésnek
javasolja  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani Illéssy  Istvánt,
Motyovszki  Mátyást  és  Molnár  Csabát.  Amennyiben,  illetve  javasolja
delegálni  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló  határozott
időtartamra díjazás nélkül. A határozati javaslatról most szavazunk. 

Kérem, aki támogatja, az igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
705/  2019. (XII.05.) határozata  

a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,
új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DUNANETT  VAGYONKEZELŐ  Kft.
felügyelőbizottsági tagjait, Sztankovics Lászlót, Hingyi Lászlót és Lajcs Jánost
2019.  december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  a  taggyűlésének  javasolja  új
felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani,:
Illéssy Istvánt, Motyovszki Mátyást, továbbá a Dunanett Nonprofit Kft.-nek 
Molnár  Csabát  javasolja  delegálni  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig
szóló határozott időtartamra díjazás nélkül.

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

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

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

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal,  4  nem  szavazattal  a  határozatot  elfogadtuk.  II.
határozati  javaslat,  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015. önkormányzati
rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési  Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági  tagjait,  Téglás Zoltánt,
Vágó  Andrásnét  és  Gergő  Edmondot  2019.  december  5-i  hatállyal
visszahívja  és  Szántó  Pétert,  Rajda  Zsuzsannát  és  Kárpáti  Gábort új
felügyelőbizottsági  tagnak  megválasztja  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  amelyben  az  elnök
40.000.-Ft/hónap,  a  tagok  pedig  30.000,-  Ft/hónap  díjazásra,  mellett
jogosultak. 

Kérem, aki támogatja a II. határozati javaslatot, az igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), nem
szavazott 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

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

a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt. felügyelőbizottsági  tagjait,  Téglás  Zoltánt,  Vágó  Andrásnét  és  Gergő
Edmondot 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és :
Szántó Pétert, Rajda Zsuzsannát, Kárpáti Gábort 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000.-Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

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 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

                          vezérigazgatója
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal,  3  nem szavazattal  a  határozatot  elfogadtuk.  A III.
határozati  javaslat  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok
megválasztásáról, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az
önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  15/2015.  önkormányzati
rendelet  21.  §  (2)  bekezdése  5)  pontja  alapján  az Energo-Hőterm
Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjait, Izsák Mátét és Iván
Lászlót  2019.  december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  a  taggyűlésnek
javasolja Listár Tibort és Sipeki Józsefet új felügyelőbizottsági tagoknak
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megválasztani 2019. december 6-tól 2020. május 31-ig szóló határozott
időtartamra, 40.000,- Ft/hónap díjazás mellett.

Aki a határozati javaslatot támogatja, az 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), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
707/2019. (XII.05.) határozata

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák  Mátét  és  Iván  Lászlót  2019.  december  5-i
hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja:
Listár Tibort, Sipeki Józsefet 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  december  6-tól  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, 40.000,- Ft/hó díjazás mellett.

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

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
                   a polgármester
                   az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                   érkezésétől számított 8 napon belül

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk.
IV.  határozati  javaslat,  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015. önkormányzati
rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja alapján  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjait, Izsák Mátét és Tóth
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Kálmánt  2019.  december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  a  taggyűlésének
javasolja Tóth Kálmánt és Listár Tibort.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, 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), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
708/2019. (XII.05.) határozata

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján az  Energo-Viterm  Beruházó, Működtető Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák Mátét  és  Tóth  Kálmánt  2019.  december  5-i
hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja :
 Tóth Kálmánt,  Listár Tibort 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  december  6-től  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

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

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

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

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal,  4  nem szavazattal  új  felügyelőbizottsági  tagoknak
neveztük  a  fent  megnevezett  személyeket  2019.  december  6-től  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  ahol  az  elnöknek  40.000,-
Ft/hónap,  a  tagoknak  pedig  30.000,-  Ft/hónap  díjazást  javaslunk.  A
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következő  határozati  javaslat,  az  V.,  amely  Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről  15/2015.
önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft. felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák
Mátét,  Vass  Évát  és  Karsai  Gábort  2019.  december  5-i  hatállyal
visszahívja  és  tagoknak  Huszti  Zsoltot,  Tóth  Kálmánt  és  Keresztes
Györgyöt javasolja új felügyelőbizottsági tagoknak 2019. december 6-tól
2020.  május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnöknek  40.000,-
Ft/hónap, a tagoknak pedig 30.000,- Ft/hónap díjazás mellett.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
709/2019. (XII.05.) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák  Mátét,  Vass  Évát  és  Karsai  Gábort  2019.
december 5-i hatállyal visszahívja és :
 Huszti Zsoltot,  Tóth Kálmánt, Keresztes Györgyöt 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-től  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

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 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
       a polgármester
       a Dunaújvárosi Turisztika Nonprofit Kft. ügyvezetője
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
       a vagyonkezelési osztály vezetője

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

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

11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk.
VI.  határozati  javaslat,  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az
önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015. önkormányzati
rendelet 21. §  (2) bekezdése 5) pontja alapján a  Vasmű út 41. Irodaház
Ingatlanfejlesztő,  Beruházó  és  Értékesítő  Kft.  felügyelőbizottsági  tagjait,
Nagy  Zoltán  Györgynét,  Mészáros  Lászlót és  Tóth  Kálmánt  2019.
december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  tagoknak  Lebics  Editet,  Deutsch
Évát és Rajda Zsuzsannát javasolja új felügyelőbizottsági tagoknak 2019.
december 6-tól  2020. május 31-ig szóló határozott  időtartamra, ahol  az
elnöknek 40.000,- Ft/hónap, a tagoknak pedig 30.000,- Ft/hónap díjazás
mellett javasoljuk.

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

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

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

a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok

megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Vasmű u.  41.  Irodaház  Ingatlanfejlesztő,
Beruházó és Értékesítő Kft.  felügyelőbizottsági tagjait, Nagy Zoltán Györgynét,
Mészáros Lászlót és Tóth Kálmánt 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és:
Lebics Editet, Deutsch Évát, Rajda Zsuzsannát 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

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 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő

                          Kft. ügyvezetője
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    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal,  4 nemmel a határozatot elfogadtuk. Áttérünk a VII.
határozati javaslatra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  15/2015.  önkormányzati
rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján az Innopark Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Iván  Lászlót,  Nyakacska  Zsoltot  és  Tassó
Zoltánt  2019.  december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  tagoknak  Felföldi
Ágnest,  Huszti  Zsoltot  és  Raduka  Zsuzsannát  javasolja új
felügyelőbizottsági tagoknak megválasztásra 2019. december 6-tól 2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra díjazás nélkül.

Aki a javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. 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), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád),
nem szavazott 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
711/2019. (XII.05.) határozata

az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,
új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági
tagjait, Iván Lászlót, Nyakacska Zsoltot és Tassó Zoltánt 2019. december 5-i
hatállyal visszahívja és:
Felföldi Ágnest, Huszti Zsoltot, Raduka Zsuzsannát 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra díjazás nélkül.

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 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
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      a polgármester
      az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a határozatot elfogadtuk. 

8.         Javaslat pályázat kiírására a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti  
Kávézó üzemeltetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

És most áttérünk 8. napirendi pontunkra, amely javaslat pályázat kiírására
a  Dunaújváros  Városháza  B  szárny  földszinti  kávézó  üzemeltetésére.
Dunaújváros Városháza B szárny földszinti kávézót jelenleg a DVG Zrt.
üzemelteti  2019.  december  31-éig.  Az  előterjesztés  a  kávézó
bérbeadására  és  az  üzemeltetésére  pályázat  kiírásáról  szól  két  év
időtartamra,  amely  két  évvel  meghosszabbítható.  Kérdezem,  hogy
hozzászólás, javaslat van-e.

Amennyiben  nincs,  aki  a  határozati  javaslatot  támogatja,  az  igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
712/  2019. (XII.05.) határozata  

a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó
üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános
pályázatot  ír  ki  jelen határozat  mellékletét  képező pályázati  kiírás alapján, a
tulajdonában  álló  Dunaújváros  Városháza  B  épület  földszinti  Kávézó  (2400
Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  fszt.)  bérbeadására, üzemeltetésére,  2  év
határozott időtartamra azzal, hogy a bérleti jogviszony közös megegyezéssel 2
évvel meghosszabbítható.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak a Dunaújváros című lapban, az önkormányzati honlapon, valamint az
önkormányzati  hirdetőtáblán való megjelentetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.

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 8 napon belül

              - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. december 13.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

15 igen szavazattal elfogadtuk a javaslatot.

9.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)  
határozata módosításra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  614/2019.  határozata  módosítására.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 614/2016. határozatával döntött a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  igazgatósági  tagjai  visszahívásáról,  új
igazgatósági  tagok  megválasztásáról.  A  közgyűlési  határozatban  nem
került megjelölésre, hogy a megválasztott igazgatósági tagok közül ki lesz
az  igazgatóság  elnöke,  ezért  szükséges  a  határozatot  módosítani.
Kérdezem, hogy hozzászólás, javaslat van-e.

Amennyiben  nincs,  aki  a  határozatot  elfogadja,  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 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
713/2019. (XII.05  .  )     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
614/2019. (X.31.) határozata módosításról
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 614/2019. (X.31.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja: 

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja  alapján  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
igazgatósági tagjait,  Mádai Balázst,  Kubovics Árpádot, Kovács Juditot, Karcis
Barnát és Horváth Józsefet 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és:
Illéssy Istvánt az igazgatóság elnökének,
Magyar Andrást, Botond Gábort, Lebics Editet, Varga Richárdot 

új igazgatósági tagoknak megválasztja, 2019. november 01-től 2020. május
31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

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

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 4 tartózkodással a határozatot elfogadtuk.

10.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  
folyószámlahitel-szerződés megkötésére
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk a 10. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötésére.  A
közgyűlés 2019. november 21-ei ülésén kétmilliárd forint folyószámlahitel
felvételéről  döntött,  és felhatalmazta a  polgármestert  a  folyószámlahitel
felvételének  előkészítésére.  Az  OTP  Banktól  érkezett  dokumentumok
szerint  a  folyószámlahitel-szerződés  előkészítése  az  önkormányzat
részéről megtörtént, a folyószámlahitel-szerződés megkötésének feltétele
a közgyűlési döntés, amelyet csatolni szükséges a többi dokumentumok
mellé  a  pénzintézet  részére.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat van-e. Szepesi Attila képviselő úr, parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Lehet, hogy meglepő, amit
mondok,  de  önt  és  a  Rajta  Dunaújváros!  képviselőit  tisztességes  és
becsületes embernek tartok mindenkit. De önök most ezzel a javaslattal
Dunaújvárossal orosz rulettet  játszanak. Megmondom, hogy miért.  Nem
értek a pénzügyekhez annyira,  és ezért  most  szeretnék kérni  a hivatal
részéről, hogy a határozat, tehát, hogy miért. Elmondom, miért. Az ördög
mindig a részletekben lakozik.  Ugye többször kötöttünk már biztosítást,
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mindig  a  kisbetűs  részekben  vannak  a  problémás  dolgok.  Most  egy
biankóval  hatalmazzuk  meg  a  polgármester  urat,  hogy  aláírja  a
hitelszerződést,  amit  nem látott  a  közgyűlés.  Biztos,  hogy meg fogja a
polgármester úr nézetni szakértőivel, de azért itt akik megszavazzák majd
a hitelt, ők felelnek anyagilag, illetve erkölcsileg ezért a hitelért. Tudom,
hogy nem fogják elfogadni a javaslatomat, amit most mondok, mert én azt
kérném, hogyha megvan a hitelszerződés-tervezet, újból kerüljön vissza
közgyűlés  elé,  hogy  mindenki  a  tervezetet  lássa,  hogy  milyen
kondíciókkal, mibe kerül ez a városnak, ez a hitelfelvétel. És újból jöjjön
vissza  közgyűlés  elé.  Ha  úgy  gondolja,  hogy  nem  szavazzák  meg,
felesleges is feltenni ezt szavazásra, mert úgyis elutasítják a kérésemet.
Viszont tisztelettel kérem a hivatal vezetőit vagy dolgozóit, hogy legyenek
szívesek nekem lefordítani magyarra a határozati javaslat 1. és 3. pontját.
Tehát, mondom, nem értek hozzá nagyon, csak nem értem, miről van szó.
Valaki  ezt  magyarázza  meg  nekem,  legyen  szíves.  De,  ha  esetleg  itt
tudunk  számokat,  akkor  helyettesítsük  be  a  számokat  az  1.  és  a  3.
pontba. Mert nem értem. Tehát akkora veszélyt jelent ez a kétmilliárdos
hitel. Én tudom, hogy miért veszi fel a város, hogy költségvetést tudjon
csinálni.  De én szerintem ezt  azért  próbáljuk  megmagyarázni  annak  a
negyvenvalahányezer embernek, aki önöket és bennünket megválasztott,
hogy ez miért történik, és ez mibe fájhat a következő év decemberében.
Tehát ezért tisztelettel kérem a polgármester urat, hogy most a hivatal, aki
előkészítette ez a megállapodást, fordítsa le a lakóknak meg nekem ezt
magyarra, illetve próbáljuk meg együtt behelyettesíteni a számokat, hogy
ez hogy fog kinézni. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Én köszönöm szépen a hozzászólást.  Természetesen a hivatal  el  fogja
küldeni önnek a megfelelő választ határidőn, törvényi határidőn belül, bár
amennyire én látom, és tudok magyarul, az magyarul van leírva a szavak
az előterjesztésen, tehát nem szükséges én úgy látom, hogy magyarra
lefordítani, de hogyha természetesen kíváncsi a részletekre, úgy azt ön
meg fogja kapni törvényi határidőn belül. Ahogy ön is elmondta, ön aztán
biztosan tudja, hogy miért szükséges ezt a hitelkeretet felvenni, amelyet itt
a határozati  javaslatban önök is  elolvashatnak.  Én azt  gondolom, hogy
ezzel  kapcsolatosan  természetesen  lehetnek  további  kérdések.
Amennyiben  elfogadja,  arról  személyes  találkozónkon  én  minden
képviselőt és majd természetesen a nagyérdeműt is, illetve a városlakókat
is tájékoztatni fogom. Kérdezem, illetve igen, látom, Szabó Zsolt képviselő
úr, parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én azt
gondolom, hogy ez egy sokkal fontosabb kérdés lenne, hogy politikai vitát
gerjesszünk. Azonban azért egy mondatot engedjen meg, hogy Szepesi
képviselő úrnak válaszoljak. Szerintem az orosz rulett leginkább az volt,
amit önök csináltak, hogy egy nem létező hitel terhére költötték a város
pénzét. De hát lelkük rajta, nyilván ebből még sok vitát fogunk egymással
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folytatni.  De  egy  dolog  nagyon  fontos.  Én  azt  gondolom,  hogy
polgármester urat most akármivel is hatalmazzuk föl, a következőre, amint
ebben döntés, előrehaladás van, az akárcsak a két ülés közötti  időszak
tájékoztatójának a mellékleteként  úgyis  szerepelni  fog,  önök úgyis  látni
fogják.  Én  azt  gondolom,  hogy  Szepesi  úr  azért  egy  olyan  gazdasági
szakember,  akinek tolmácsra  nincsen szüksége.  Tehát  értem én ezt  a
dolgot,  de  én  is  azt  szerettem  volna  javasolni,  hogy  akkor  nagyon
szívesen  leülök  egy  kávéra,  és  beszélgetek  önnel  ez  ügyben,  de
polgármester  úr  ezt  már  megtette,  úgyhogy  azt  javaslom önnek,  hogy
éljen ezzel a lehetőséggel.  Köszönöm szépen. Bocsánat,  megint rossz.
Már jó.

Pintér Tamás polgármester:

Csak  arról  szeretném  azért  még  tájékoztatni  önt,  hogy  a
hitelszerződésnek  a  végleges  aláírására  még  nem fog  sor  kerülni.  De
parancsoljon! Megadom a szót.

Szepesi Attila képviselő:

Lehet, hogy nem tudok olvasni, de itt a végén az van, hogy felhatalmazzuk
önt, hogy aláírja a hitelszerződést. De mondom, lehet, ez megint az én
hibám, mindent magamra vállalok. Tehát akkor a 3. pont, ez azt jelenti,
hogy decemberben lesz annyi pénzünk, hogy durván kifizetünk egyszerre
kettőmilliárd forintot. Gondolom, számoltak a bázisszámok alapján. Mert
amit  ideírtak,  hogy  mennyi  a  gépjármű,  mennyit  engedünk  el  a
gépjárműadóból,  ez  a  start  program kb.  évi  45-50  millió  forint  durván,
illetve a feltöltés, az mondjuk egy kényes dolog, mert tavaly volt csúcs,
tavaly volt 1,2 milliárd forint a társasági adónak a 90%-os feltöltése, és én
úgy érzem, akkor valaki nem mond igazat, mert ha jövőre a Dunaferr is fel
tudja tölteni ugyanazt, amit a tavalyi bázisszámok alapján meg a Hankook
is,  akkor  minek  veszünk  fel  hitelt.  Hiszen  akkor  önök  ezek  szerint
december  hónapban  lesz  kb.  kettőmilliárd  forintjuk,  amit  vissza  tudnak
fizetni,  ami idén is  meglesz ugye,  mert  december 20-a majd most  jön.
Tehát  azért  mondom, nagyon veszélyes vizeken járunk.  Én megértem,
hogy ezt miért kell, de én ezt biztos, hogy mi nem fogjuk elfogadni, mert a
városnak ez nem jó. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm. Szabó képviselő úr, alpolgármester úré a szó!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Nyilván
Szepesi Attila említette, hogy tud olvasni. Ez egy folyószámla hitelkeret,
ami nyilván nem arról szól, hogy valamilyen hitelt veszünk föl. Hitelkerete
a legtöbb embernek van, és nyilván ez a hitelkeret arra szolgál, hogy az
önkormányzatnak  legyen  lehetősége  különböző  időbeni  elhatárolásokat
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áthidalni. Ebből fakadóan én azt gondolom, hogy ez a kérdés meg is van
válaszolva ebben a tekintetben. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Szepesi képviselő úr jelezte, hogy szólna. Parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Hát,  szerintem azért  ez nem így van,  de azért  ne nyissunk erről  vitát.
Majd,  ha  egyszer  meg  akar  hívni  kávézni,  akkor  kávézunk,  és
megbeszéljük. Viszont amit előbb mondott alpolgármester úr, hogy nem
létező  hitel.  A  hitel  létezik,  a  bank  jóváhagyta,  reményeink  szerint  a
magyar kormány ebben a hónapban jóváhagyta, és akkor már létezik a
hitel ugye. Vagy önök most visszamondják azonnal. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Mivel  még  a  kormány  nem  hagyta  jóvá,  tehát  nem  létező  hitelről
beszélünk, kérdezem, hogy hozzászólás, egyéb javaslat van-e. Hogyha
nincs, akkor lezárom a vitát.

Kérem, aki a határozati javaslatot támogatja, az nyomjon igen gombot!

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
3 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Cserna
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
714/  2019. (XII.05.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
folyószámlahitel-szerződés megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata átmeneti likviditási problémák
áthidalása céljából 2.000.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyó-
számla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2020. ja-
nuár 02-től szeptember 30-ig, majd  2020. október 1-től 2020. december 20-ig
terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal,
hogy a hitelkeret összege 2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő idő-
szakban nem haladhatja meg a 2020. december havi nettó finanszírozás, a de-
cember havi iparűzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decem-
berben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkor-
mányzat kötelezettséget vállal  arra, hogy 2020. augusztus 31-ig benyújtja az
OTP Bank Nyrt. részére a 2020. december havi nettó finanszírozás összegére,
a december havi iparűzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében
decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kötelezettséget  vállal  arra,
hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosít-
ja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja
az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az áten-
gedett gépjárműadóból (40 %), helyi adóból és a Start munkaprogram decem-
ber havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson ala-
puló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fi-
zetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol
ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét
az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből
eredő tartozás törlesztésére fordítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást
ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fi-
zetési Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig
a  központi  támogatások  elkülönítésére  szolgáló  alszámlájáról,  illetve  a  helyi
adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész
erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadásá-
ra szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlá-
jára átvezesse.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  az  1-4.  pont  szerinti  feltételekkel  történő  hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szer-
ződéseket,  felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  aláírja  az  Önkor-
mányzat képviseletében.

Felelős:   a polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2020. január 10.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk.
Felhívom szíves figyelmüket,  hogy a  közgyűlés  2019.  december  19-én
tervezett  rendes ülést tart.  Köszönöm, hogy megjelentek. További  szép
napot kívánok mindannyiuknak!

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Sürü Renáta
               polgármester     jegyző
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