
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2019.  december
19-ei 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 Kondrád 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
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Kovács Éva személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője
Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Kálló Gergely polgármesteri kabinetvezető
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelettel  és  szeretettel  köszöntök  minden  megjelent  kedves
vendégünket,  képviselő-társainkat.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  2019.  december  19-ei  nyílt  ülését  megnyitom.  Az  ülés
normális  megkezdése  előtt  az  ünnepi  műsort  a  közgyűlési  terem előtt
hallgathatják  meg  Móricz  Zsigmond  Általános  Iskola  diákjaitól,
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület  tagjait.  Kérem,  fáradjanak ki  a
közgyűlési terem elé! Köszönöm.

Szünet
Szünet után:

Pintér Tamás polgármester:

Megkérem  tisztelt  képviselő-társaimat,  hogy  a  szavazógépükön  a
jelenlétüket jelezzék! Tisztelt Közgyűlés! Az ülésünket folytatjuk 9 óra 23
perckor.  Megállapítom,  hogy  a  15  megválasztott  képviselő  közül  15  fő
jelen  van.  Megállapítom,  hogy  a  testület  határozatképes.  Tisztelt
Közgyűlés! Mint ahogy a meghívó is tartalmazza a Szociális Munkáért –
Dunaújváros  díj,  a  „Dunaújváros  Egészségügyéért”  díj  ünnepélyes
átadására a mai  ülésünkön kerül  sor.  Magam és a közgyűlés nevében
gratulálok  a  díjazottaknak.  Most  pedig  átadom  a  szót  Tóth  Veronika
sajtóreferens asszonynak. 

Tóth Veronika sajtóreferens:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben „Dunaújváros
Egészségügyéért” díjat adományoz. A díjazott személyére bárki javaslatot
tehet,  ezzel  biztosítva  a  lehető  legszélesebb  társadalmi  részvételt.  A
jelöltek közül pedig a közgyűlés választja ki  a leginkább köztiszteletnek
örvendő orvost. 2019-ben jelölést kapott dr. Csobánczi Piroska, a Szent
Pantaleon  Kórház  főorvosa.  Dr.  Csobánczi  Piroska  a  Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 1975-ben szerzett általános orvosi diplomát.
Rögtön  első  munkahelye  a  Szent  Pantaleon  Kórház  lett.  1979-ben
neurológiai,  1989-ben  pedig  pszichiátriai  szakvizsgát  tett.  1999-ben  a
Pszichiátriai  Osztály  alapító  munkatársa  volt.  Tudományos  érdeklődési
köre  a  demencia  és  az  Alzheimer  kór.  2002  óta  a  Psychiatria-
Psychoterápiás osztály másodfőorvosaként a vezetés aktív  részese.  43
éves szakmai pályafutása és felkészültsége is mutatja a várossal és az
intézménnyel  kapcsolatos  lojalitását  és  elkötelezettségét.  Szakmai
munkája során szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, illetve
a  háziorvosokkal.  A  betegekhez  rendkívüli  empátiával,  megnyugtató
bánásmóddal közelít, a hozzátartozók is korrekt, segítőkész felvilágosítást
kapnak.  Munkáját  mindig  nagyon  megbízhatóan,  alaposan,
lelkiismeretesen végzi. Orvosként és munkatársként is magas tolerancia,
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jó  alkalmazkodó  képesség  és  széleskörű  empátia  jellemzi.  Kérem
engedjék  meg,  hogy  felolvassam  főorvos  asszony  két  kollégájának
gondolatait. 

Több mint negyven éves munkakapcsolat fűz hozzá, először a neurológia
majd  a  pszichiátriai  osztályon dolgoztunk együtt.  A  kórházban  működő
pszichiátriai  osztály  kialakításában közösen vettünk részt,  alapító  tagjai
vagyunk. Időszakosan nehéz körülmények ellenére mind emberileg, mind
szakmailag  támogató  és  tisztelettudó  kapcsolatban  voltunk.  Mára
mondhatom, emberi barátság is lett  belőle. Főorvosnőnek magas szintű
szociális  érzékenysége,  fejlett  problémamegoldó  és
differenciáldiagnosztikai  készsége  van.  Akut  ellátásban  példaértékű.
Szociális  perifériára  szorult  betegek  irányában  nagyfokú  humánus
odafordulás jellemzi. Nagyon kötelességtudó és maximalista.
(Dr. Kovács Krisztina, nyugalmazott osztályvezető főorvos)

Most pedig Fazekas Sándorné nyugalmazott osztályvezető főnővér: 
Csobánczi főorvosnőt a betegek nagyon szeretik, tisztelik és visszajárnak
hozzá, sokan bizalmasan Piroska doktornőnek szólítják. Bárkit  bármikor
ellát,  meghallgat  és  megoldást  keres  a  problémáira.  Kollégák,  kórházi
vagy  egészségügyi  dolgozók,  amennyiben  problémájukkal  fordulnak
hozzá, különös kollegiális figyelemmel szívesen segít  nekik. Munkahelyi
illetve  közösségi  programokra  mindig  nagyon  készül,  azokon  szívesen
részt vesz. A kimagasló színvonalon, és lelkiismeretesen végzett szakmai
tevékenységének  elismeréseként  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  a  „Dunaújváros  Egészségügyéért”  díjat  2019-ben  dr.
Csobánczi  Piroskának  adományozza.  Tisztelettel  megkérem  főorvos
asszonyt, hogy vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól.

Pintér Tamás polgármester átadta dr. Csobánczi Piroska részére a díjat. 

Tóth Veronika sajtóreferens:

A Szociális Munkáért Dunaújváros díj azon személynek adományozható,
aki  a  városban  a  szociális  munka  területén  kiemelkedő  tevékenységet
fejtett  ki  a  lakosság  szolgálatában  a  közéleti  munkában.  A  díjazott
személyére  bárki  javaslatot  tehet,  a  díjazott  személyéről  városunk
közgyűlése dönt. 2019-ben jelölést kapott Csepelyi Anna, a Jószolgálati
Otthon Közalapítvány Bercsényi  úti  gondozóházának vezetője.  Csepelyi
Anna  1996.  júliusa  óta  dolgozik  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány
ellátásaiban. Kezdetben szociális munkásként, majd a támogató szolgálat
vezetőjeként, 2010. óta a Bercsényi úti intézmény vezetőjeként dolgozik.
A  szociális  munkás  diploma  mellé  elvégezte  a  szociális  menedzser
képzést is. Munkájában a segítő szándék az elsődleges, határozottan és
következetesen irányítja a bentlakásos intézmény mindennapi munkáját.
Kollégái  bármikor  számíthatnak  rá,  precizitása,  empatikus  készsége,
segítőkészsége  példaként  szolgál  mindenki  számára.  Feladatai
elvégzésében mindig a pontosság és a megbízhatóság jellemzi. Kiemelt
hangsúlyt  fektet  értékeink  megőrzésében.  Magas  szintű  szakmai
elvárással  rendelkezik  nemcsak  kollégái,  de  önmaga  iránt  is.  Kérem,
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engedjék  meg,  hogy  felolvassam vezető  asszony  néhány  kollégájának
gondolatait.

Csepelyi Anna 22 éve a kolléganőm. Szeretem a lendületét, fáradhatatlan
optimizmusát,  a  fantasztikus  problémamegoldását  és  találékonyságát.
Szeretem a kitartását, a hitét, az önzetlenségét. Szeretem, hogy bármikor
bármiben számíthatunk rá. Weöres Sándor szavai jutnak róla eszembe:
„Egyetlen  parancs  van,  a  többi  csak  tanács:  igyekezz  úgy  érezni,
gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél”. Anna nem főnök.
Ő vezető, csapattag, kolléga. Ő nem irányít, hanem irányt mutat, és segít
elindulni,  ha  mégsem  tudunk  egyedül  elindulni,  és  végig  is  kísér,  ha
szükségünk  van  egy  támogató  kézre.  A  legnagyobb  gyengesége
ugyanakkor  a legnagyobb erőssége is:  az óriási  szíve,  ami nyitva van,
mindig  és  mindenki  felé.  Bármikor  képes  adni,  egy  igaz  szóval,  egy
öleléssel, egy szeretetteljes mosollyal,  és ott van, ahol szükség van rá,
bátran  harcol  a  házért  és  értünk,  erején felül  és  emberi  határokon túl.
Megtanít jól tenni, szeretve szolgálni, adni és kapni, és bízni abban, hogy
a  holnap  mindig  kicsit  könnyebb  lesz.  Az  értékeink  védését  tartom  a
legfőbb  erényének.  Ragaszkodik,  hogy  az  eddigi  jó  hagyományainkat
tovább  vigyük,  határozottan  kiáll  az  ellátottak  védelméért.  A  mindent
együtt-velük elv híve. 23 éve dolgozunk együtt, mindent tudunk a másik
munkájáról, sokszor egyeztetni sem szükséges, ugyanaz a megoldás jut
az  eszünkbe.  A  legfontosabb  szempont  mindig  az  ellátott  érdeke.
Bármikor számíthatok rá a munkában és a magánéletben egyaránt. 

A  kimagasló  színvonalon,  és  lelkiismeretesen  végzett  szakmai
tevékenységének  elismeréseként  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  a  Szociális  Munkáért  Dunaújváros  díjat  2019-ben  Csepelyi
Annának  adományozza.  Tisztelettel  megkérem  vezető  asszonyt,  hogy
vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól.

Pintér Tamás polgármester átadta Csepelyi Anna részére a díjat. 

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelettel  meghívom  a  jelenlévőket  a  közgyűlési
terem  előtti  lévő  aulába  a  díjazottak  tiszteletére  megtartandó
pohárköszöntőre, ahol a pohárköszöntőt dr. Székely Károly, a szociális,
egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke mondja el. A pohárköszöntő
időtartamára szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

Pintér Tamás polgármester:

A szünetet követően 9 óra 43 perckor folytatjuk munkánkat. Megállapítom,
hogy a közgyűlés határozatképes. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget
téve tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a 2019. december 9-től 12.
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napjára  ütemezett  szabadságomat  nem  vettem  ki.  És  most  szavazást
rendelek el a nyílt ülés napirendi pontjairól. 

Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – 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
715/2019. (XII.19.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 2019.  december  19-ei  nyílt  ülés
napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  és  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelete
módosítására

5. Javaslat szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztására 

6. Javaslat alpolgármesterek megválasztására (szóbeli előterjesztés)

7. A megválasztott alpolgármesterek eskütétele

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  illetményének,
valamint költségtérítésének megállapítására 

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására 

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

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



6

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

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

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

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

16. A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő bizottsági tagjainak eskütétele

17. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására

18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
elfogadására

Pintér Tamás polgármester:

15 igen szavazattal elfogadtuk a nyílt ülés napirendi pontjait. Az SZMSZ
alapján  a  jegyzőkönyvvezető  személyéről  is  döntenünk  kell  számozott
határozattal.  Javaslom,  hogy  a  közgyűlés  rendkívüli  nyílt  ülése
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízzuk meg.
És most szavazást rendelek el a jegyzőkönyvvezető személyéről.

Aki  támogatja  Forgó  Krisztina  köztisztviselő  jegyzőkönyvvezetését,  az
kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  nyílt  ülés  jegyzőkönyvvezetőjét  –  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) –
megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
716/2019. (XII.19.) határozata

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről

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

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:
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15 igen szavazattal  elfogadtuk. Az önkormányzati  törvény értelmében a
közgyűlés kötelezően zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor, melyet a
mai  zárt  ülés  meghívójának  egyetlen  napirendje  tartalmaz.  A zárt  ülés
elrendeléséről  külön  nem kell  szavazni,  kizárólag  a  zárt  ülés  napirendi
pontjáról. 

Aki támogatja a zárt ülés napirendi pontját, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontját – 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
717/2019. (XII.19.) határozata

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 2019.  december  19-i  zárt  ülés
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint:

Javaslat a „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

15 igen szavazattal  elfogadtuk.  Az SZMSZ alapján  a  zárt  ülés  jegyző-
könyvvezetőjének személyéről  is döntenünk kell  számozott  határozattal.
Javaslom, hogy a közgyűlés a zárt  ülés jegyzőkönyvvezetésével  Forgó
Krisztina köztisztviselőt bízza meg.

Aki elfogadja a személyét, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  zárt  ülés  jegyzőkönyvvezetőjét  –  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) –
megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
718/2019. (XII.19.) határozata

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  zárt  ülése
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.
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Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

15 igen szavazattal elfogadták. 

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: a polgármester

3. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  és  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelete
módosítására
Előadó: a polgármester

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

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

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

8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  illetményének,
valamint költségtérítésének megállapítására 
Előadó: a jegyző

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására 
Előadó: a polgármester

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

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

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

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

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

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

17. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
elfogadására
Előadó: a polgármester

Zárt ülés: 

Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

És most a napirendi pontoknak a tárgyalásával megkezdjük a tárgysorozat
vitáját.  Első  napirendi  pont,  tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a
közgyűlés két ülése közötti  időszakban végzett munkájáról,  a fontosabb
eseményekről  és  az  átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri
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határozatokról. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e. Igen.
Elsőként megadom a szót Szepesi Attila képviselő úrnak. Parancsoljon,
képviselő úr!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Először  is  szeretném
megköszönni a katasztrófavédelemnek, Orosz Csaba képviselő úrnak és
nem  utolsó  sorban  Debreczeni  Tamás  osztályvezető  úrnak,  megbízott
osztályvezető úrnak a segítségét. Múlt héten az utcánkban beszakadt egy
autó  alatt  a  föld,  beleesett  az  autó,  15  percen  belül  kint  volt  a
katasztrófavédelem,  és  hát  nehézségek  árán,  de  ki  tudták  az  autót.
Remélem, hogy Tamásnak is megköszöntem, nem rúgják ki  érte,  hogy
Tamásnak is megköszöntem. Van egy magyar közmondás, az ígéret szép
szó,  ha  megtartják,  úgy  jó.  Megígérték  nekünk,  hogy  az  elfogadó
nyilatkozatokat  a  mai  közgyűlésen megkapjuk.  Úgy látszik,  elfelejtették,
vagy megint fenthagyták. Elkövettem azt a hibát múlt közgyűlésen, hogy
bízva  az  önök  szakmaiságában  mertem  kérdezni,  és  úgy  gondolom,
legalább két-három embernek ebben a közgyűlésben önök közül, nem a
hivatal  dolgozói  között,  hanem  önök  közül  is  kéne  bizonyos  kérdésre
választ adni számokról meg egyebekről. Ezért tanulva a saját hibámból
úgy  döntöttem,  hogy  előre  kérdezek.  Tehát  szeretném  a  január
tizenvalahányadikai  közgyűlésre  az  alábbiakat  megkapni  önöktől:  az
önkormányzat december 31-ei számlájának az egyenlege. Mennyi pénz
jött be a 90%-os feltöltésből? A szállítói és vevői kötelezettségek, a szállító
egymillió forint feletti részletezése. A létszámadatok 2019. október 1. és
2019.  december  31-én.  Továbbá  mivel  önök  egy  nyílt  önkormányzat,
szeretném  egy  olyan,  szeretnék  egy  olyan  kimutatást,  amiben  a
személyiségi  jogok  megsértése  nélkül  a  megbízási  díjakat  szeretnénk
látni, hogy önök mennyi megbízási szerződést kötöttek a fennállásuk alatt.
Nekünk ennyi elég, hogy tanácsadó és a bruttó bére. Tehát mindenféle
személyiségi jog sérelme nélkül. Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a
kabinetfőnök  úr  köztisztviselő  és  a  szóvivő  úr  köztisztviselők  vagy
megbízási  jogviszonnyal  dolgozik  az  önkormányzatnál.  A  DVG  örök
témám  lesz,  előre  mondom,  ameddig  képviselő  leszek.  Megkaptuk
emailen  a  bizottsági  anyagot,  amit  20-án  tartanak,  és  ott  nagyon  sok
feladatot csökkentenek a DVG-nél. Nem akarom én önöket tanítani, meg
semmit, mert úgysem értek hozzá, de egyet itt tudomásul kell venni, itt ez
a  gazdasági  módszer,  hogy  a  szállítókkal  finanszíroztatom  az
önkormányzatot  nem  fog  menni,  mert  itt  az  önkormányzat  és  a  DVG
együtt mozog. Ha véletlenül a DVG becsuklik, becsuklik az önkormányzat
is.  Ezt  tudomásul  kéne venni,  és meg kéne teremteni  az egyensúlyt  a
DVG  és  az  önkormányzat  finanszírozása  között.  Tehát  néztem,  hogy
nagyon  sok  tevékenységet  lecsökkentenek,  ezért  megint  el  fogják
utasítani, de most szeretném, ha polgármester úr megszavaztatná, hogy a
februári közgyűlésre a DVG Zrt. csináljon már egy előzetes tervet, hogy
mégis mi várható 2020-as évre, mert ha veszteség lesz ugye hát az nem a
mi  hibánk,  akkor  meg  szeretném  továbbá,  és  akkor  a  DVG-nél  is
ugyanezeket  az  adatokat  szeretném  megkérdezni,  a  szállító,
vevőállomány egymillió forint felett, a létszám október elsején és 12. hó
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31-én.  Továbbá  meg  szeretném  kérdezni,  hogy  még  az  előző
önkormányzat a Hőterm ellen büntető feljelentést tett-e a gázmotorokkal
kapcsolatosan,  ezzel  kapcsolatban  mi  a  helyzet,  történt-e  valami
továbblépés az ügyben. Illetve DVCSH-s információk alapján, nem tudom,
hogy  igaz-e,  ezért  szeretném  megkérdezni  önöktől,  igaz-e,  hogy  önök
több évre megint megválasztották a DVCSH ügyvezetőjének az Energott
egyik legfőbb tulajdonosát. Lehet, hogy ez jogilag oké, de azért most az
Energott  saját  magával  fog  szerződést  kötni?  Az  Energott  egyik
tulajdonosa egyben a DVCSH ügyvezetője is? Nem tudom, hogy jogos-e
vagy szabályos-e. Ja, van még egy pár, igen. És szeretném kérni a DVG
Zrt.-től  az október  1.  utáni  igazgatósági  jegyzőkönyveket.  Ha véletlenül
valamihez nincs jogom, azt most mondják meg, mert nem akarok olyat
kérni,  ami  törvényellenes.  Minket  is  megkerestek  a  sportolók,  és  nem
tudom,  tehát  feleslegesen  felállítottunk  egy sátrat,  kiadtunk egy csomó
pénzt  érte,  és  nem  tudnak  edzeni  a  sportolók,  nem  tudnak  edzeni  a
szakosztályok,  mert  a  közgyűlésnek  végre  döntést  kéne  hozni,  hogy
mennyi  plusz pénzt  adunk nekik.  Kérem önöket  tisztelettel,  hát  hozzák
már be legalább a következő közgyűlésre ezt a döntést, mert addig nem
tudnak edzeni,  mert nem tudják, hogy ez mibe fáj  nekik.  Mobilcsarnok.
Láttam a mobilcsarnokról van a bizottsági anyagban előterjesztés, ugye
Dunaújváros,  még  az  előző  önkormányzat  szerződést  kötött,  kettő
mobilcsarnokot akartunk háromszázmillió + Áfáért, most nem tudom, hogy
ez  a  mobilcsarnok  hogy  lett  százötvenmillió  bruttó,  hiszen  hát  a
háromszázmillió + Áfa az egész, akkor annak a fele, de ez nem az én
dolgom,  de  utána  kéne  nézni,  hogy  megvan-e  az  ajánlat,  mert  úgy
hallottam, hogy nagyon sok ajánlat itt elkallódik, ami főleg pénzbe kerül.
Meg szeretném kérdezni, hogy mikor készül el a kézilabda akadémiáról
készült új szakértői anyag. És hogy minden képviselő tisztán lásson, és
önök is, az előzőt meg lehet-e a kapni a képviselőknek. Nem tudjuk, hogy
mi van benne. Hát, most ezen lehet nevetni. Önök tudják? Mert mi nem. A
fakivágás. Gondolom, erre most tudnak, majd ha befejeztem, választ adni,
hogy ki  adta  ki  a  fakivágási  engedélyt  a  Vasmű úton.  Egyelőre  ennyi.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

És most megadom a szót Lőrinczi Konrád képviselő úrnak, parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Megkeresett egy
lakó, egy városlakó egy problémával, méghozzá a Batsányi 5-7. mögötti
játszótéren egy darab új szemetest kérnének, illetve egy darab elbontott új
padot kérne visszahelyezni. Ennek a története nagyjából annyi, hogy el
lett bontva egy katica szemetes a Batsányi utca 5-7. mögötti játszótéren,
és helyette új  szemetest kértek a lakók, ez gyakorlatilag még az előző
ciklusban  kezdődött  a  történet.  Én  magam  intézkedtem.  A  kért  új
szemetes helyett két darab buszmegállóban használt szemetes került ki a
katica  szemetes  helyére  meglehetősen  fura  módon,  nem  kimondottan
esztétikus ez a megoldás, illetve továbbá a katica szemetes melletti egy
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korábban nyáron kihelyezett  új  pad is el  lett  bontva. Nem értem, miért,
hiszen ez a lakók megelégedésére szolgált. A kérésem, az az lenne, hogy
tolmácsolva  egy játszóteret  használó  anyuka kérését,  mely  szerint  kéri
visszahelyezni  az  új  padot,  valamint  új  szemetes  kihelyezését  kéri  az
elbontott katica szemetes helyett. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Szabó Zsolt alpolgármester úr, parancsoljon! 

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bevallom,
hogy egy kicsit  nosztalgikus érzésem volt,  amikor  itt  Szepesi  képviselő
urat hallgattam, hiszen pár évvel ezelőtt pont én voltam az, aki különböző
adatokat kért a DVG-től, és hát Szepesi úr, Szepesi úr ugye ezt annyival
utasította el, hogy hát a Zsoltnak, annak ne adjunk ki semmilyen adatot,
én erre még emlékszem, és ettől függetlenül én azt szeretném kérni, hogy
minden adatot,  amit kért,  azt amilyen törvényi módon kell,  adjuk oda a
képviselő  úrnak,  ő  is  lássa,  hogy  pontosan  miről  van  szó.  Én  abban
egyetértek önnel bizonyos szempontból, hogy a DVG és a város együtt
mozog, ez így van. Azt gondolom, a DVG-nél egyetlenegy dolog nem tud
működni,  az,  hogy  a  haverokat  finanszírozzák,  ahogyan  ezt  önök
véleményem szerint  tették.  Ezt  a  gyakorlatot  át  kell  tekinteni,  meg kell
nézni, hogy pontosan milyen önköltség számítások mellett tud működni a
cég, és meg kell nézni azt, hogy ha voltak túlárazott beruházások, akkor
azok miért  voltak,  és hogyan lehet piaci  áron vagy hát önköltségi  áron
megoldani bizonyos dolgokat, hiszen azért van az önkormányzatnak egy
saját cége, hogy az az önkormányzat érdekeit szolgálja. Ennyit szerettem
volna, a többire pedig akkor ön majd írásban választ kap, képviselő úr.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

És most megadom a szót Mezei Zsolt alpolgármester úrnak. Parancsoljon!

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm.  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Elnök  Úr!  Képviselő  Úr!  Önnek
válaszolnák egy pár szót a DVG Rt.-vel  kapcsolatban. Ugye átnézve a
számokat,  láttuk  azt,  és  tapasztaltuk  azt,  hogy  önök  közpénzből
felépítették, megújították a vendéglátó részét mondjuk a DVG Rt.-nek, és
ez a közpénzből rengeteg pénzt elköltve ez az ágazat 60-80 millió forint
hiányt  és  mínuszt  termel  egy  évben.  Én  úgy  gondolom,  hogy  az
egyensúly,  amiről  ön  beszélt,  pont  ezeknek  az  ágazatoknak  a
visszavonásáról,  megszüntetéséről  és  összébbveréséről  kell,  hogy
szóljon.  Tehát  nagyon  fontos  ez  az  egyensúly,  amiről  beszél,  de  az
egyensúlyhoz azt is meg kell tennünk, hogy normálisan, jó gazda módjára
üzemeltessük ezt a céget. Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm a hozzászólását. A vitát le szeretném zárni. Kérem, aki még
majd szeretne hozzászólni, az most nyomjon gombot. Köszönöm szépen.
Lőrinczi Konrád, képviselő úr, parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Még egy plusz
információt  szeretnék megosztani  önökkel,  illetve a városlakókkal.  Régi
szokásomhoz  híven  továbbra  is  folytatom  azt  a  szokást,  mely  szerint
havonta  két  alkalommal  tartok  fogadóórát  a  szokásos  időpontban  és
szokásos helyen, minden hónap első és harmadik csütörtökén szoktam
tartani  a  fogadóórát  a  Városháza  9.  emeletén  a  915-ös  képviselői
irodában.  Kérem  a  hivatalt,  illetve  a  polgármester  urat,  hogy  ezt  a
lehetőséget  továbbra  is  számomra  biztosítani  szíveskedjenek.  A  mai
napon  is  ennek  megfelelően  fogadóórát  17,00  órától  18,00  óráig  meg
fogom tartani. Köszönöm szépen a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Szepesi Attila képviselő úr, parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Szabó Zsolt képviselő úrnak
szeretném mondani, hogy soha nem Zsoltikáztam le, mert annál jobban
tiszteltem,  de  Zsoltikát  mondott  esetleg,  hallgassa  vissza,  mert  annál
jobban tiszteltem, mert ön is Dunaújváros Megyei Jogú Város képviselője
volt,  és lehet, hogy ön az én reinkarnációm, mert fiatal koromban én is
ilyen  heves  voltam.  Lehet,  én  soha  nem mondtam,  hogy  ne  adjunk  a
Szabó Zsolt képviselőnek, de azt lehet,  lehet,  hogy azt mondtam, hogy
langsam  spazieren,  nichts  ugribugri,  tehát  azért  mondom,  tehát  nem
Zsoltikáztam le,  és soha ilyet nem mondtam, hogy ne adjunk a Szabó
képviselő úrnak. Félreértett engem a másik alpolgármester úr, hiszen én
nem  a  vendéglátó  ágazatról  beszélek,  hiszen,  ha  visszanézzük  a
felügyelőbizottsági  jegyzőkönyveket,  kb.  1990-es  évek  óta  a  DVG  Zrt.
felügyelőbizottságának a tagja voltam vagy elnöke, és ha visszanézzük az
utóbbi éveket, minden évben ez volt a vesszőparipánk. Minden évben. És
nem tudom, és ha végignézik a mostani jegyzőkönyveket is, mi októberre
kértünk egy ágazati  kimutatást  az ágazatokról,  hogy milyen nyereséget
vagy veszteséget termelnek, és el nem tudom képzelni ép ésszel, hogy
megint  hogy hozhatott  ennyit,  de sajnos,  nem sajnos,  ez már az önök
dolga,  hogy  ezt  kivizsgálják.  Evvel  egyetértünk,  evvel  maximálisan
egyetértünk,  viszont  azzal  nem értünk egyet,  hogy önök csökkentik  az
erdészeti  kiadásokat,  a  síkosságmentesítési,  a  várostisztasági,  erdő és
egyéb kiadásokat. Ez vissza fog ütni, meg a kaszálást, ez vissza fog ütni a
város tisztaságára, illetve a közfeladatok ellátására. Én megértem, hogy
önök  nehéz  anyagi  helyzetben  vannak,  nehéz  helyzet,  de  ezen  nem
szabadna spórolni, máson kéne spórolni. Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Szabó Zsolt alpolgármester úrnak megadom a szót. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én tényleg
dolgot szeretnék csak megjegyezni. Nyilván igyekszünk spórolni, de hát
önöknek se ártott volna az átgondolt felelős gondolkodás talaján maradni,
és  előre  nem  elkölteni  egy  nem  létező  hitelt.  Akkor  jóval  könnyebb
helyzetben  lennénk.  Én  azt  kérem önöktől,  hogy  minden  költségvetési
megszólalás  előtt  legyenek  olyan  kedvesek,  és  mérlegeljék  a  saját
felelősségüket.  Én  azt  gondolom,  hogy  akkor  az  önök  által  a
költségvetésre  tett  felszólalások  számát  radikálisan  csökkenni  fog.  A
másik, amit még itt tényszerűen szeretnék megjegyezni, én anno, amikor
adatokat  kértem a  DVG-ről  és  biztosan  iktatva  vannak  ez  a  levelek  a
házban, elő fogom kerestetni,  kaptam egy választ Cserna Gábor akkori
polgármester aláírásával, én ezeket az adatokat ne kérjem, hiszen erre
csak  a  felügyelőbizottság  együttesen  jogosult.  Önök  hitelesnek  tartják
ezek  után  az  önök  adatkéréseit?  Hozzáteszem,  én  annak  a  pártján
vagyok,  hogy  kapják  meg  önök,  kapják  meg  mindenki,  csak  önök
hitelesnek  érzik  azt,  hogy  fordított  esetben  az  ilyeneket  zsigerből
elutasították, maga polgármester úr írta alá, és akkor utána pedig jönnek
egy  ilyen  kérdéssel?  Én  tényleg  azt  szeretném  önöktől  kérni  annak
érdekében, hogy konstruktívan együtt tudjunk dolgozni, hogy ahogyan a
mondás  is  tartja,  ne  az  üléspontjuk  határozza  meg  az  álláspontjukat.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Cserna Gábor képviselő úr, parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Köszönöm  szépen.  Szép  napot  kívánok.  Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!
Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Jegyző  Asszony!  A  következő  kérdéseket
szeretném  feltenni.  Benkovics  Kornélia  asszonyra  vonatkozik  az  első
kérdésem.  Korábbi  gazdasági  igazgatónő  tudomásom  szerint  az
önkormányzat  munkáját  segíti  valamilyen  formában.  Tiszteletteljes
kérésem jegyző asszonyhoz a következő lenne, amennyiben a hatályos
köztisztviselői  törvény alapján munkaviszonyban látja el  ezt a feladatát,
akkor  mi  a  munkaköre,  és  mindezt  melyik  osztályon  teszi.  Ha  a
polgármesteri  hivatal  alkalmazásában  van.  Ha  az  önkormányzat
alkalmazásában van,  hiszen e  kettő  között  ugye különbség van,  akkor
megbízási jogviszonyban látja el, akkor mi a megbízásának a tárgya. Ha
nem  dolgozik  a  hivatal  épületében,  akkor  meg  erről  legyen  kedves
tájékoztatni. Szívből gratulálok dr. Csobánczi Piroska főorvos asszonynak
az  „Egészségügyért”  díjhoz  és  Csepely  Anna  intézményvezető
asszonynak a „Szociális munka” díjhoz. Mind a ketten a saját területükön,
hiszen 1990 óta vagyok az önkormányzati rendszerben, a rendszerváltás
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óta valamilyen formában, valamilyen módon, mind a kettejüket nagyon jól
ismerem,  és  a  saját  ágazatukban,  saját  szakmai  területükön  tényleg
kimagasló szakmai munkát és megfelelő emberi hozzáállást tanúsítottak
az elmúlt évtizedekben. Tisztelt Jegyző Asszony! A téli szociális étkeztetés
a téli  szünetben az  alap-  és  középfokú oktatási  intézényeinkben,  ugye
mindig  ez  Szabó  képviselő  úr,  alpolgármester  úr  kérdése  volt,  joggal,
érdeklődnék, ha egy rövid tájékoztatót kaphatnék, hogy milyen módon, ki
nyerte  el,  hány fő  fogja  igénybe venni,  hol  fogják  lebonyolítani,  melyik
vendéglátóipari  egység  segítségével.  Humán  alpolgármester,  humán
ügyekért  felelős  alpolgármester  úrtól  szeretném  megkérdezni,  nagyon
büszke voltam rá,  hogy a korábbi  önkormányzat  ötlete  volt,  és meg is
valósítottuk  a  Városháza  téri  szilvesztert.  Először  a  mozitéren  a
Tourinform  akkori  szervezésében  a  Dózsa  Mozi  téren,  majd  amikor
lehetőség nyílott rá, a felújított Városháza téren. Az idei programban nem
látom  a  szilveszteri  programelemet.  Lesz-e?  Ha  lesz,  akkor  milyen
rendezvény a Városháza téren a város szervezésében? Tisztelt  Jegyző
Asszony! A Vasmű úti platánsor kivágása kapcsán a szakemberek a DVG
ágazatának,  erdészeti  ágazatának  bevonásával  ún.  húzásos
gyökérvizsgálatot végeztek a fáknál,  szeretném elkérni ezeknek, hiszen
minden  egyes  fáról,  minden  egyes  kivágott  fáról  jegyzőkönyvet  kellett
készíteni,  a  vizsgálatokról,  ezeknek  a  jegyzőkönyvét  legyen  kedves
rendelkezésre bocsátani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés!
Végül engedjék meg, hogy a Fidesz Dunaújvárosi Szervezete elnökeként
Dunaújváros  valamennyi  polgárának  az  előttünk  álló  ünnepekre  áldott,
nyugodt karácsonyt kívánok, és sikeres új évet tekintettel, hogy az önök
által összehívott 23-ai közgyűlés egyéb elfoglaltság miatt nem tudok részt
venni. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor vegyük végig az önök kérdéseit,
és  megpróbálok  válaszolni  azokra,  illetve  megkérem  majd  a  hivatal
munkatársait,  amennyiben egy kérdésre kimaradna a válasz,  akkor  azt
írásban a törvényi  határidő  betartásával  tegyék meg.  Cserna képviselő
úrnak  szeretnék  első  lépésben  akkor  visszafelé  válaszolni.  Benkovics
Kornéliáról kérdezett. Ugye ő az a személy, akit önök rendkívül megalázó
módon kirúgtak az önkormányzattól az önök ciklusában, és megpróbálták
oly  módon  is  ellehetetleníteni,  hogy  a  városban  lévő  munkahelyekre,
ahova jelentkezett, oda még csak esélye se legyen bármilyen módon is
továbbmenni, dolgozni. Szerintem ez a kérdés ilyen módon nyilván nincs
megválaszolva,  de  ön,  aki  a  Fidesznek  a  polgármestereként,  volt
polgármestereként  úgy távolított  el  embereket  a  hivatalból,  hogy  utána
még utánuk is nyúltak, nem engedték őket sehol sem elhelyezkedni, én
azt  gondolom,  hogy  ezek  után  nincsen  semmilyen  joga,  hogy  egyes
személyekről kérdezősködjön, de a törvényi joga természetesen megvan,
és  ezért  kérném a  hivatal  munkatársait,  hogy  válaszoljanak  majd  neki
írásban a törvényi határidőt betartva. Ezt tegyék meg szintén a szociális
étkeztetéssel  kapcsolatos kérdéséről,  illetve a fáknak, a platánfáknak a
kivizsgásával kapcsolatos szakértői anyagokat kérem adják meg számára
is,  illetve  Szepesi  Attila  képviselő  úr  számára  is.  Alpolgármester  úrtól
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kérdezte, de engedjék meg, hogy én válaszoljak a Városháza téren lévő
szilveszterrel  kapcsolatos  kérdésére,  amely  én  azt  gondolom,  hogy  az
önök  kampányzáró  rendezvénye,  amelyet  21  millió  forintot  fizettek
közpénzből,  az  elegendő  válasz  ahhoz,  hogy  elmondjuk,  hogy  milyen
nagy  bajba  sodorták  városunknak  a  költségvetését,  és  miért  kellett
meghoznunk  bizonyos  intézkedéseket  annak  érdekében,  hogy
működőképes városunk legyen, és tudjuk építeni amit önök leromboltak.
Szepesi Attila képviselő úrnak szeretnék válaszolni, a hivatalt kérem, hogy
az  elfogadó  nyilatkozatokat,  illetve  arról  egy  kivonatot  természetesen
jutassanak el Szepesi képviselő úrhoz. Január 10-ére kért egy táblázatot,
én azt kérném a hivataltól, hogy ez összehasonlító táblázatot adjanak át
Szepesi képviselő úrnak arról, hogy mi hány főt foglalkoztatunk és kiket
bíztunk  meg,  és  legyen  a  másik  sorban  az,  hogy  önök  hány  bújtatott
állásban  dolgoztattak  munka  nélkül,  feladatok  nélkül  csupán  a  Fidesz
pártnak az ügyeit intéző embereket, és kérem, hogy ezt egy összefoglaló
táblázatban az  elmúlt  időszakban felvett,  illetve  a  bújtatott  álláskörben,
álcázott  munkakörben  foglalkoztatott  személyeket  írják  össze  Szepesi
képviselő  úrnak.  Én  majd  a  hivatal  segítségét  kérem,  hogy  egyáltalán
ahogy  képviselő  úr  is  mondta,  van-e  bármilyen  jogosultsága  a  kért
adatokat  a  DVG-ről  is  megkapni  a  képviselő  úrnak,  és  természetesen
amennyiben van, én is támogatom, hogy azokat megkapja. Szintén kérem
a  hivatalt,  hogy  a  Hőterm  büntetőfeljelentésével  kapcsolatosan
tájékoztassa képviselő urat, szintén DVCSH-val kapcsolatosan is tegyék
ezt  meg,  illetve  a  szakértői  anyagot,  hogy  megkaphatják-e,  erről
tájékoztassák.  Amennyiben  igen,  a  képviselő  urat  erről  majd
tájékoztassák.  A  Hunép-Uniszollal  kapcsolatos  felvetett  kérdésére
sportolókkal kapcsolatosan, amennyiben majd a hivatal egészítse ki majd
a mondanivalómat majd a törvényi határidőn belül, én azt gondolom, hogy
számunkra  egyébként  nagyon  fontos  az,  hogy  a  sportolók  minden
lehetőséget fel tudjanak használni ahhoz, hogy tudjanak megfelelő módon
sportolni városunkban. Én azt gondolom, hogy elég komoly visszajelzések
jöttek  a sportolóktól  az elmúlt  időszakban,  hogy a Hunép-Uniszol  ugye
tudják önök is, hogy Kósa Lajosnak az érdekeltségi körébe tartozó cégről
beszélünk,  aki  itt  üzemelteti  a  sportlétesítményeinket,  nos,  nagyon sok
problémát jeleztek ezzel a céggel kapcsolatosan, és ezt természetesen mi
is felül fogjuk vizsgálni, és meg fogjuk nézni, hogy milyen módon lehetne
ezeket  az  ingatlanokat  a  jövőben  sokkal  jobban,  gazdaságosabban  is
működtetni. És most engedjék meg, hogy végül Lőrinczi képviselő úrnak is
válaszoljak. Én köszönöm szépen a felvetett javaslatát. Köszönöm szépen
az  önhöz  fordult  szülőnek,  hogy  felhívta  a  játszótérrel  kapcsolatos
problémákat. Én nagyon szeretném azt kérni a hivataltól, hogy tényleg egy
esztétikus  szemetest  is,  ahogy  a  hölgy  kérte  helyezzenek  oda  a
játszótérhez, illetve egy padot is, hogy ott tudjanak pihenni az odaérkező
szülők a gyermekeikkel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és most
visszatérünk  napirendi  pontjainkhoz.  Aki  a  határozatot  támogatja,  az
kérem, igennel szavazzon! Ügyrendi kérdés érkezett. Így van, elnézését
kérem.  Igaza van.  Előzetes tervről  természetesen kért  Szepesi  Attila  a
DVG-től  kért  adatokat,  illetve  azt,  hogy  milyen  előzetes  terveket
szeretnének a jövőben ellátni. Parancsoljon!
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Szepesi Attila képviselő:

Tehát  a  februári  közgyűlésre,  nem  mostani,  a  következőre,  a  februári
közgyűlésre a DVG Zrt. menedzsmentje csináljon egy előzetes, 2020-as
tervet, hogy hogy érinti őket a szerződések módosítása, és mi várható a
DVG 2020-as gazdálkodásával kapcsolatosan. 

Pintér Tamás polgármester:

Jó.  Én  arra  szeretném  kérni  majd  a  DVG-t,  hogy  egy  tájékoztatást
mindenképpen  majd  készítsen  el  az  én  számomra  is,  és  én
természetesen ezt átadom majd képviselő úrnak, és amennyiben a most
közgyűlés nemmel szavaz a feltett kérésre. 

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
719/2019. (XII.19.) határozata

Szepesi Attila képviselő indítványáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Szepesi Attila képviselő
azon indítványát, mely szerint a DVG Zrt. a közgyűlés 2020. februári rendes ülésére
készítsen egy előzetes, 2020-as üzleti tervet.

Pintér Tamás polgármester:

4 igen szavazattal,  10 nem szavazattal  elutasítva a kérés.  Akkor  most
kérem, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Aki támogatja az elfogadását, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
720/2019. (XII.19.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott

polgármesteri határozatokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két ülése közötti  időszakban végzett munkájáról,  a fontosabb eseményekről és az
átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri  határozatokról  szóló  tájékoztatót
elfogadta.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal elfogadtuk a határozatot. 

2.         Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

És most áttérünk 2. napirendi pontunkra, amely jelentés a lejárt határidejű
közgyűlési  határozatokat  végrehajtásáról.  Tisztelt  képviselő-társaim!  Az
előterjesztés egy fejezetből áll. Kérdezem, kérdés, hozzászólás, javaslat
van-e. Amennyiben nincs, a vitát lezárom. 

Aki a jelentést elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
721/2019. (XII.19.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Pintér Tamás polgármester:

14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadtuk. 

3.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester
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Pintér Tamás polgármester:

3.  napirendi  pont,  javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-
1/2019.  számú  törvényességi  felhívásának  megtárgyalására.  Tisztelt
Közgyűlés!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  következőkben  ismertetem  a
törvényességi felhívást. Kérem, hallgassák figyelemmel és türelemmel!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2019. év
október  29.  napján,  9,00  órakor  tartotta  alakuló  ülését,  mely  ülésről  készült
jegyzőkönyv  (a  továbbiakban:  Jegyzőkönyv)  2019.  nvoember  13.  napján  a  Fejér
Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztésre került. 

A  Közgyűlés  2019.  október  29.  napján  tartott  alakuló  ülésére  vonatkozóan  a
„Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Mötv.)  132.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  biztosított  hatásköröm
alapján az alábbi

törvényességi felhívással élek:

I.

1. A meghívó kiküldésének időpontjában hatályos Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:
SZMSZ) 8. § (1) bekezdése értelmében:

8.  §  (1)  A  közgyűlés  alakuló  ülését  az  ülés  helyének  és  napjának,  kezdési
időpontjának a javasolt napirendi pontok tárgyalásának és előadójának megjelölését
tartalmazó meghívóval kell az ülés napját megelőző legkésőbb 4 nappal összehívni.

Elnézésüket kérem!

Megállapítottam,  hogy  a  meghívó  kiküldésére  vonatkozó,  az  SZMSZ  8.  §  (1)
bekezdésében foglalt 4 napos határidő nem került betartásra, tekinettel arra, hogy a
Jegyzőkönyv  mellékleteként  felterjesztett  meghívó  keltezésének  dátuma  2019.
október 28. napja.

Magyarország  Alaptörvénye  –  Alaptörvény  –  T)  cikk  (2)  bekezdésében  foglaltak
alapján az önkormányzati rendelet jogszabály.

Az Alkotánybíróság korábbi határozatában a következőket fejtette ki:

1.  Az  alkotmány  2.§  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  >>A  Magyar  Köztársaság
független  demokratikus  jogállam.<<  A  jogállamiság  egyik  alapvető  követleménye,
hogy  a  közhatalommal  rendelkező  szervek  a  jog  által  meghatározott  szervezeti
keretek között,  a jog által  megállapított  működési  rendben, a jog által  a polgárok
számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki a
tevékenységüket.
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Fentiek  alapján  a  Közgyűlés  tehát  nem  csak  megalkotni,  hanem  betartani  és
betartatni  is  köteles  a  hatályos  rendeletében  foglaltakat,  hiszen  a  jogállamiság
követelménye ezt kívánja meg, különösen a jogalkotóktól.

A testület és szervei – beleértve a polgármestert is – kötelesek betartani és betartatni
az SZMSZ-ben foglaltakat, s vonatkozik ez az ülés összehívására is.

A  Kúria  Önkormányzati  Tanácsának  Köf.5.009/2019/4.  számú  határozata  a
következőket rögzíti:

[13] Az Alkotánybíróság már ítélkezési gyakorlatának kezdetén rögzítette, hogy Csak
a formalizált  eljárás  szabályainak a  betartásával  keletkezhet  érvényes jogszabály
[11/1992.  (III.5.)  AB hat.].  Ha a jogalkotás  során a jogalkotási  eljárás  garanciális
szabályai  sérülnek,  akkor  ez  az  adott  jogszabály  közjogi  érvénytelenségét  vonja
maga után [29/1997.  (IV.29.)  AB hat.].  Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a
jogszabályalkotás  garanciális  szabályainak  a  megsértése  a  jogszabály
megsemmisítését eredményezi [Lásd pl. a 63/2003. (XII.15.) AB határozatot.]

[14] Az Önkormányzati Tanács követte az Alkotánybíróság ez irányú gyakorlatát, s
olyan  esetekben,  amikor  az  önkormányzati  rendletalkotás  szabályainak
megsértéséről  van szó – mert  pl.  a képviselő-testület  ülésének az összehívására
nem az  Ötv.-ben  és  az  SZMSZ-ben  meghatározott  módon  került  sor  –  az  adott
testületi ülésen elfogadott rendeletről megállapította annak közjogi érvénytelenségét
és megsemmisítette.

[15] A Kúria Önkormányzati  Tanácsa – az Alkotánybíróság korábbi gyakorlatának
megfelelően – már az ítélkezése kezdetén, a Köf.5045/2012/5. számú határozatában
rámutatott, hogy az önkormányzati rendeletalkotás garanciális szabályait törvények
tartalmazzák,  de  adott  esetben garanciális  rendelkezéseket  tartalmazhat  az  adott
önkormányzat  által  saját  maga  eljárására  nézve  –  a  törvény  kereteti  között  –
meghatározott  helyi  szabályozás is.  Az  eljárási  szaályok betartása és  az  eljárási
garanciák  érvénysülése  a  rendeletalkotási  eljárás  kiszámíthatóságának,  ésszerű
rendben  történő  lefolytatásának  is  lényeges  feltétele.  Részei  ennek  a  képviselő-
testületi ülések összehívásának, a lakosság tájékoztatásának, a napirendi javaslatok
megfelelő  továbbításának,  az  ülés  vezetésének  és  nyilvánosságának  szabályai,
csakúgy,  mint  a  megfelelő  szavazataránnyal  elfogadott  rendelet  jogszabályokban
meghatározottak  szerinti  kihirdetése.  A  rendeletalkotási  eljárás  garanciális
szabályainak sérelme az ott elfogadott rendelet közjogi érvénytelenségét vonja maga
után. (Összefoglalva lásd Köf. 5046/2016/8. számú határozat, Indoklás [13].)

[16]  A  fentiekből  következően  az  önkormányzati  rendeletalkotási  eljárás  során
nemcsak  a  törvényi  rendelkezéseket,  de  a  törvényi  keretek  között  megalkotott
rendeletalkotásra  vonatkozó  helyi  szabályokat  is  be  kell  tartania  a  képviselő-
testületnek.  Az  önkormányzatoknak  a  saját  maguk  által  elfogadott  és  hatályos
szervezeti  és  működési  szabályzat  betartására  kötelezettségük  van  a  jogállami
mérce szerint (annak ellenére, hogy azt a törvény keretei között módosíthatják.)

[17] A fentiekre tekintettel jelen ügyben helytálló az indítványozó azon érve, hogy ha
az  SZMSZ  16.  §  (4)  bekezdése  szerint  az  önkormányzat  az  év  júliusára  és
augusztusára rendes ülést nem tervezett  (ülésszünetet tartott),  akkor a képviselő-
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testület erre az időszakra csak és kizárólag rendkívüli ülést hívhat össze, az SZMSZ
20. §-a szerint. Így amennyiben ebben az időszakban rendes ülést megtartásra kerül
sor,  az  ülésen  hozott  valamennyi  döntés  jogszabálysértő,  az  eljárási  szabályok
betartásának hiánya miatt közjogilag érvénytelen.

Tekintettel  arra,  hogy  az  ülés  összehívásakor  az  SZMSZ  meghívó  kiküldésére
vonatkozó rendelkezését nem tartották be, így az ülés összehívására már eleve nem
szabályszerűen került sor.

Az önkormányzati  jogalkotás  az  előkészítés  –  megalkotás  –  kihirdetés  szakaszai
mindegyikében  jogszabályon  alapuló  formalizált  eljárás  keretei  között  zajlik.  A
normaalkotás szabályainak megsértésével jön létre az az önkormányzati  rendelet,
amelyet  a  nem  szabályszerűen  összehívott  képviselő-testület  vitatott  meg  és
fogadott el. Abban az esetben, amennyiben az egyes szakaszok bármelyike eltér a
jogszabályi  előírásoktól,  az  ülésen  hozott  rendeletek  közjogilag  érvénytelenek,  a
garanciális eljárási szabályok megsértése miatt. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa fent hivatkozott Köf.5009/2019/4. számú határozata
[17]  bekezdésében  nem  csak  a  megalkotott  önkormányzati  rendeletek
vonatkozásában mondja ki az érvénytelenséget, hanem az ülésen hozott valamennyi
döntés (határozat, rendeletet) tekintetében is.

2. A Közgyűlés 5. napirendi pontként tárgyalta az SZMSZ módosítását. Az SZMSZ-t
módosító 28/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 28/2019. (X.29.)
önkormányzati rendelet) kihirdetése és hatályba léptetése érdekében a Polgármester
az alakuló ülés közben szünetet rendelt el. A szünetet követően a már módosított
SZMSZ  alapján  folytatódott  a  Közgyűlés  és  kerültek  megválasztásra  az
alpolgármesterek és a bizottságok tagjai.

2.1  A  28/2019.  (X.29.)  önkormányzati  rendelet  hatályba  léptető  rendelkezése  az
alábbiak miatt nem felel meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) - (2)
bekezdése szerint:

7. § (1) A jogszabályban meg kell  határozni a hatálybalépésének napját, amely a
jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. 
(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének
napja  a  kihirdetés  napja  is  lehet,  ebben  az  esetben  a  hatálybalépés  időpontját
órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

A fentiekkel összhangban a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet (a továbbiakban: Jrsz.) 2011. január 1-től hatályos 1. melléklete 9.2.3. pontja
az alábbiak szerint rendelkezik:

1. melléklet a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelethez

A jogszabály tervezete megszövegezésénél alkalmazandó kodifikációs szövegezési
minták
(...)
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9. A hatályba léptető rendelkezés
(...)

9.2.3. A hatálybalépés időpontjának meghatározása naptári napon belül 
{a  hatálybalépés  éve}  {a  hatálybalépés  hónapja}  {a  hatálybalépés  napja}-n  {a
hatálybalépés órájának száma} órakor

4. oldal 

A 28/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerint:

12. § (1) Ez a rendelet 2019. október 29-én 10,30 órakor hatályba lép, és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.

A hatályba léptetés időpontja nem felel  meg a Jat.  7.  § (2) bekezdésének, mivel
egész órában – nem pedig percben – kell meghatározni azt. 

A 28/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatályba
léptető rendelkezés ellentétes a Jat. 7. § (2) bekezdésével és a Jszr. 1. melléklet
9.2.3 pontjával, ezért jogszabálysértő.

A Jat. 8. § (2) bekezdése értelmében:

8. § (...)
(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a
hatályba  lépett  jogszabályi  rendelkezés  hatályba  léptető  rendelkezését,  valamint
jogszabállyal – a fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi
szerződés,  a  nemzetközi  szerződéshez  főzött  fenntartás,  kifogás  és  nyilatkozat
szövegét.

A Jat.  8. § (2) bekezdése alapján csak új  rendelet megalkotásával orvosolható a
jogszabálysértés.

2.2 A Jegyzőkönyv a következőket rögzíti a 28/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet
elfogadása kapcsán:

Pintér Tamás polgármester:

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

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

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

Pintér Tamás polgármester:

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

Szünet
Szünet után:

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

Megállapítottam,  hogy  a  rendelet  megalkotását  követően  a  polgármester  5  perc
szünetet  rendelet  el  a jogszabály kihirdetése és hatályba léptetése érdekében.  A
28/2019. (X.29.)  önkormányzati  rendelet kihirdetésére,  annak kihirdetési  záradéka
alapján 10,00 órakor került sor, míg hatálybalépésére a 12. § (1) bekezdése alapján
10,30 – kor. A szünet meghosszabbításáról rendelkezés a Jegyzőkönyv alapján nem
történt. 

Elnézésüket kérem!

A szünet után rögzítésre került a Jegyzőkönyvben, hogy 9:27-kor három képviselő
távozott  az  ülésteremből.  A  Polgármester  nem  állapította  meg  kifejezetten  a
Közgyűlés határozatképességét, csupán utalt a távozó képviselőkre.

A fentiek alapján nem állapítható meg, hogy melyik napirendi pont tárgyalása közben
lépett hatályba a 28/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet, de megállapítható, hogy a
szünetet követő 6. napirendi pont tárgyalásakor még nem lépett hatályba.

Felhívom a figyelmet, hogy a Közgyűlés ülésének folytatása – amennyiben már a
módosított  SZMSZ  alapján  kívánták  folytatni  a  képviselők  –  nem  eshet  korábbi
időpontra, mint a rendelet hatályba lépésének időpontja. A szünetet követően ezért
meg  kell  állapítani  a  Közgyűlés  folytatásának  időpontját  és  a  Közgyűlés
határozatképességét.

2.3  A  Jegyzőkönyv  szerint  a  Közgyűlés  megalkotta  a  28/2019.  (IX.29.)
önkormányzati rendeletet.

Felhívom a figyelmet, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés döntéseit, amely
az Mötv. 48. § (1) bekezdése értelmében vagy határozat, vagy rendelet. Amikor a
Közgyűlés  döntést  hoz  egy  adott  rendelet,  vagy  akár  több  rendelet  elfogadása
tárgyában, nem elegendő csupán a rendelet számának a jegyzőkönyvben történő
rögzítése. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlés által elfogadott rendelet
kibocsátójának megjelölését, és a rendelet címét is, annak érdekében, hogy kétséget
kizáróan megállapítható legyen a hozott döntés pontos tartalma.
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3.  A  Közgyűlés  6.  napirendi  pontként  tárgyalta  az  alpolgármesterek  titkos
szavazással  történő  megválasztását  lebonyolító  szavazatszámláló  bizottság
felállítását. 

Az SZMSZ 33. §-a tartalmazza a titkos szavazásra vonatkozó rendelkezéseket:

33. § (1) Titkos szavazás kezdeményezésére jogosult:

a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a közgyűlési képviselők több mint 1/4-e, vagy
d) a közgyűlés valamely bizottságának elnöke.
(2) Titkos szavazás elrendelése esetén a szavazólap tartalmazza
a) az eldöntendő kérdést, és
b) az „igen” és a „nem” szavazat lehetőségét.

6. oldal

(3)  A  szavazás  borítékba  helyezett  szavazólapon,  szavazófülke  és  urna
igénybevételével  történik.  A  titkos  szavazásnál  az  eseti  bizottságra  vonatkozó
szabályok  szerint  szavazatszámláló  bizottságot  kell  a  közgyűlés  jelenlévő  tagjai
közül választani.
(4) A szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:
a) a szavazás helyét, napját,
b) a kezdő és záró időpontját,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, 
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás során tett megállapításokat és a hozott határozatokat, és 
f) a szavazás eredményét.
(5)  A  szavazásról  készült  jegyzőkönyvet  a  bizottság  tagjai  írják  alá.  A  szavazás
eredményéről a bizottság elnöke a jegyzőkönyv ismertetésével tesz a közgyűlésnek
jelentést.

Az SZMSZ 60. §-a értelmében:

60. § (1) Az eseti bizottság feladatát a közgyűlés egyedileg határozza meg, azzal,
hogy az eseti bizottság nem láthat el olyan feladatokat, amelyet e rendelet alapján
valamely bizottság végez.

(2) Eseti bizottság létrehozása esetén, a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni,  azzal,  hogy a tagok létszáma 7 fő,  melyből  4 fő képviselő,  3 fő nem
képviselő.
(3)  Az  eseti  bizottság  megszűnik,  ha  a  feladata  végrehajtásáról  szóló  bizottsági
előterjesztést  a  közgyűlés  elfogadja,  vagy  az  eseti  bizottságot  a  közgyűlés
megszünteti.
(4)  Egyebekben  az  eseti  bizottság  működésére  a  bizottságokra  vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Megállapítható,  hogy  az  SZMSZ  33.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  titkos
szavazásnál  az  eseti  bizottságra  vonatkozó  rendelkezéseket  kell  alkalmazni.  Az
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SZMSZ 60. § (2) bekezdése értelmében az eseti  bizottság tagjainak száma 7 fő,
melyből 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő.

Az SZMSZ 33. § (3) bekezdésének és 60. § (2) bekezdésének egybevetése alapján
megállapítható, hogy a szavazatszámláló bizottság, mint eseti bizottság létszáma 7
fő, amelynek tagjait az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés jelen lévő
tagjai közül kell választani.

A Közgyűlés alakuló ülésén csak 3 tagú szavazatszámláló bizottság került felállításra
a Közgyűlés tagjai közül, amely nem felel meg az SZMSZ 33. § (3) bekezdésében és
60. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

A  fentiek  alapján  a  titkos  szavazás  lebonyolítására  sem  kerülhetett  sor
szabályszerűen, így annak eredménye sem lehet szabályszerű, tekintettel arra, hogy
jogszabálysértő eljáráson jogszerű döntés nem alapulhat. Mindezekre tekintettel az
alpolgármesterek megválasztására szabályszerűen nem került sor.

Megállapítottam  továbbá,  hogy  a  titkos  szavazás  jegyzőkönyve  nem  került
felterjesztésre  az  alakuló  ülés  jegyzőkönyvéhez  kapcsolódóan,  holott  az  is  a
jegyzőkönyv mellékletét kell képezze.

7. oldal

4. Az Mötv. 52. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

52.  §  (1)  A  képviselő-testület  üléséről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amely
tartalmazza:
a) a testületi ülés helyét;
b) időpontját;
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
f) az előterjesztéseket;
g)  az  egyes  napirendi  pontokhoz  hozzászólók  nevét,  részvételük  jogcímét,  a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
i) a döntéshozatalban résztvevők számát;
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
l) a szavazás számszerű eredményét;
m) a hozott döntéseket és
n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése értelmében:

41.  §  (1)  A  közgyűlés  nyilvános  üléséről  3  példányban  kell  a  jegyzőkönyvet
elkészíteni.  A  jegyzőkönyv  példányaihoz  mellékelni  kell  a  meghívót,  az  írásbeli
előterjesztéseket és a döntési javaslatokat, az elfogadott rendeleteket és a jelenléti
ívet is. A zárt ülési jegyzőkönyv két példányban készül.
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A jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi a jelenléti ív.

Megállapítom,  hogy  a  Jegyzőkönyv  és  az  ahhoz  tartozó  jelenléti  ív  tartalma
egymásnak  ellentmond.  A  Jegyzőkönyvhöz  csatolt  jelenléti  ívet  a  Jegyzőkönyv
alapján jelenlévő meghívottak nem írták alá. A bizottságok nem képviselő tagjainak
aláírása ugyancsak nem szerepel a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven,
holott a Közgyűlés 17. napirendi pontjaként esküt tesznek. 

A  Jegyzőkönyv  és  melléklete  nem  felel  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés  d)
pontjában és az SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

5.  A  Jegyzőkönyv alapján megállapítottam továbbá,  hogy a Közgyűlés  580/2019.
(X.29.)  határozatával,  -  azaz  egy  határozatban  –  döntött  a  szavazatszámláló
bizottság tagjairól. 

Az Mötv. 58. § (1) – (2) bekezdései szerint:

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.
A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy
tagja a polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére  bármikor  megváltoztathatja,  a  kötelezően  létrehozandó  bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.

8. oldal

A bizottságok elnökének és tagjainak személyéről szóló döntés olyan döntés, amely
személyhez kötődő, egyedi döntés. Ebből kifolyólag nem felel meg az Mötv. 58. §
(1)-(2)  bekezdéseiben  foglaltaknak  a  Közgyűlés  határozata,  amely  egy  döntéssel
szavazza meg valamennyi  bizottsági  tag személyét.  A bizottsági  tagok személyét
külön – külön kell szavazásra bocsátani, és mindegyikről önállóan dönteni. 

A  felterjesztett  Jegyzőkönyv  alapján  megállapítottam,  hogy  a  Közgyűlés  állandó
bizottságainak megválasztása során, minden esetben külön szavaztak a bizottság
elnökének személyéről, majd azt követően egy határozatban döntöttek a bizottság
további tagjairól.  A fent kifejtettek az állandó bizottságok esetében is érvényesek,
vagyis nem egy döntéssel kell  megszavazni a bizottsági  tagok személyét,  hanem
arról külön-külön egyedileg kell dönteni.

6. Az Mötv. 74. §-a értelmében:

74.  §  (1)  A  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert,  főpolgármester-helyettest,  a  megye  közgyűlése  alelnököt  (a
továbbiakban  együtt:  alpolgármester)  választ,  több  alpolgármestert  választhat.  A
képviselő-testület  legalább egy alpolgármestert  saját  tagjai  közül  választ  meg.  Az
alpolgármester  jogai  és  kötelezettségei  a  megválasztásával  kelezkeznek,  a
megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
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(2)  Az  alpolgármester  a  polgármester  irányításával  látja  el  feladatait.  Több
alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.

Az Mötv. 74. §-ához fűzött kommentár alapján:

Az  alpolgármester  a  képviselő-testülenek  nem  szerve,  ezért  a  képviselő-testület
hatáskört az alpolgármesterre nem is ruházhat át. A polgámester irányítási jogkörébe
beletartozik  a  megfelelő  munkamegosztás,  az  alpolgármester  feladatának,
közreműködésének  (Főv.  Bír.  58.Kf.33.338/1994.)  meghatározása  is,  illetve  több
alpolgármester esetén az őt helyettesítő alpolgármester személyének kijelölése.

Egy pillanat türelmüket kérném!

A  Közgyűlés  581/2019.  (X.29.)  határozatával  Mezei  Zsolt  általános  hatáskörű
alpolgármester, 582/2019. (X.29.) határozatával Barta Endre humán ügyekért felelős
alpolgármester,  583/2019.  (X.29.)  határozatával  Szabó  Zsolt  koordinációs  és
városüzemeltetési alpolgármester megválasztásáról döntött.

Az Mötv. 74. § (2) bekezdése értelmében több alpolgármester esetén a polgármester
bízza meg általános helyettesét. Az Mötv. 74. §-ához fűzött kommentár alapján a
Közgyűlés az alpolgármester(ek) megválasztására jogosult, de nem jogosult dönteni
mindarról, ami a polgármester irányítási jogkörébe tartozik, így az alpolgármesterek
közötti  munkamegosztás,  az  alpolgármester  feladatának,  közreműködésének
meghatározására.

A fentiek alapján azzal, hogy a Közgyűlés különböző hatáskörű alpolgármestereket
választott, ezzel elvonta a polgármester irányítási jogkörét. A Közgyűlés 581/2019.
(X.29.)  határozata,  582/2019.  (X.29.)  határozata,  valamint  583/2019.  (X.29.)
határozata az Mötv. 74. § (2) bekezdésébe ütközik, ezért jogszabálysértő.

9. oldal

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  az  I.  pontban  jelzett  jogszabálysértések  kizárólag  a
következő feltételek együttes fennállása esetén orvosolhatók:

1.  A  Közgyűlés  szabályszerűen  összehívott  és  megtartott  új  ülésén  a  jelen
törvényességi felhívásban foglaltak megvizsgálása az Mötv. 134. § (1) bekezdése
szerint. Ezt követően az Mötv. 48. § (1) bekezdése és 134. § (1) bekezdése alapján
közgyűlési döntés  meghozatala arról,  hogy a Közgyűlés egyetért a törvényességi
felhívásban foglaltakkal és intézkedik a jogszabálysértés megszüntetése érdekében.

2.  A  jelen  törvényességi  felhívás  II.  pont  1.  alpontjában  hivatkozott  határozat
meghozatalát követően szükséges, hogy a Közgyűlés haladéktalanul és egyenként
újra  meghozza  mindazon  döntéseket  is,  melyek  a  jelen  törvényességi  felhívás  I.
pontjában előadottak szerint jogszabálysértőek. Szükséges továbbá azon döntések
haladéktalanul  történő  meghozatala  is,  amelyeket  a  törvényességi  felhívásban
előadottak szerint a testület elmulasztott meghozni.

3. Hangsúlyozandó, hogy a Közgyűlés által  meghozott,  Mötv.  48. § (1) bekezése
szerinti  döntések  (határozat/rendelet)  új  sorszámmal  kell,  hogy  megjelenjenek  –
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tehát  olyan sorszám alatt,  amely a naptári  évben a folyamatos számozás szerint
esedékes.

III.

A helyi  önkormányzatok törvényességi  felügyeletének részletes szabályairól  szóló
119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja
értelmében  a  törvényességi  felhívás  tartalmáról  a  Polgármester  a  Közgyűlést
tájékoztatni köteles.

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  a  Veszprémi  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
7.K.27.395/2019/12. számú ítéletében rögzítettek szerint a „polgármesternek, mint az
ülés  vezetőjének a  törvényességi  felhívások teljes  tartalmáról  kell  tájékoztatnia  a
képviselő-testületet,  a  polgármester  tájékoztatási  kötelezettségének  elmaradása,
nem teljesítése joggal való visszaélést jelent.”

Az Mötv. 81. § (3) bekezdése e) pontja értelmében a Jegyző köteles jelzéssel élni a
Közgyűlés tájékoztatásának elmaradása esetén.
A Korm. rendelet 7. § a) pontja és az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján kérem,
hogy  a  felhívásomban  foglaltakat  megvizsgálni,  és  az  annak  alapján  tett
intézkedésről  a  Nemzeti  Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra  kialakított
informatikai rendszeren keresztül, jelen levelem válaszaként 2020. január 15. napjáig
tájékoztatni szíveskedjen.

A  Korm.  rendelet  9.  §-a  határozza  meg,  hogy  a  törvényességi  felhívás  mely
esetekben minősül eredménytelennek:
9. § A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívása eredménytelen, ha
az érintett
a)  a  törvényességi  felhívásban  foglalt  határidő  lejártáig  nem  tesz  intézkedést  a
jogszabálysértés megszüntetése érdekében,
b) által  a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett  intézkedés nem szünteti
meg a jogszabálysértést, vagy újabb jogszabálysértést idéz elő,
c)  nem  ért  egyet  a  törvényességi  felhívásban  foglaltakkal,  és  az  erről  szóló
tájékoztatást  követően a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  megítélése szerint  a
jogszabálysértés továbbra is fennáll,
d) a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az erről szóló tájékoztatást követően a
fővárosi és megyei kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is
fennáll,
d)  a  törvényességi  felhívásban  foglalt  határidő  lejártáig  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalt nem tájékoztatja.

Amennyiben  a  jogszabálysértés  megszüntetésére  nyitva  álló  határidő
eredménytelenül telik el, az Mötv. 134. § (2) bekezdés alapján a kormányhivatal a
törvényességi  felügyeleti  eljárás  egyéb  eszközeinek  alkalmazásáról  mérlegelési
jogkörben dönt.

Felhívom a figyelmét  arra,  hogy a  Korm.  rendelet  2.  §  (5)  bekezdése  alapján  a
kormányhivatal  törvényességi  felügyeleti  eszközök  alkalmazását  addig  folytatja,
ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.
Székesfehérvár, 2019. december 2.
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Tisztelettel: Dr. Simon László kormánymegbízott

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Tel.: 22/526-900
Fax: 22/526-905
e-mail: hivatal@fejer.fov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényesség Felügyeleti Osztálya
Tel.: 22/514-781
Fax: 22/526-940
e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu

Kérdezem, hozzászólás, egyéb javaslat van-e. Szepesi Attila képviselő úr!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Én  önt  eddig  is  egy
intelligens embernek tartottam, feltételeztem, hogy tud olvasni, most be is
bizonyította, hogy nagyon jól olvas. Nagyon szórakoztató volt. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Megtisztel.

Szepesi Attila képviselő:

A  második,  ha  esetleg  ezt  azért  tette,  hogy  a  Fideszes  képviselők
megunják, és elmenjenek, hát sajnos ez nem jött be.

Pintér Tamás polgármester:

Elnézést, hogy közbeszólok, de a törvényességi felhívás 3. pontja a helyi
önkormányzati  törvényességi  felügyeletnek  részletes  szabályairól  szóló
119/2012. (VI.26.) kormányrendelet, továbbiakban Korm. rendelet 7. § a)
pontja értelmében a törvényességi felhívás tartalmáról a polgármester a
közgyűlést tájékoztatni köteles. Ez 2014-es felhívásban nem történt meg,
amelyet önök kaptak, és gondolom, majd későbbiekben fogják ezt jelezni.

Szepesi Attila képviselő:

Akkor nem figyeltem 100%-osan az elejétől kezdve a végéig.

Pintér Tamás polgármester:

Kérem, legközelebb jobban figyeljen!

Szepesi Attila képviselő:

Legközelebb jobban fogok figyelni.

mailto:torvenyesseg@fejer.gov.hu
mailto:hivatal@fejer.fov.hu
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Megtisztel.

Szepesi Attila képviselő:

Mielőtt hozzászólnék, egyetlenegy kérdésem lenne, és gondolom, ez egy
szakmai hivataltól vagy egy szakmai önkormányzattól. Igen vagy nem. Ha
megalakulnak  újból,  akkor  az  elmúlt  időszakban  hozott  önkormányzati
határozatok  érvényesek,  vagy  nem?  Erre  szeretnék  most  egy  gyors
választ kapni, és utána megint szót kérnék. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

A vitát azután lezárom. Igen. Szabó Zsolt, képviselő úr! Köszönöm. Már
Szepesi képviselő úr nem szólt. Én nem láttam itt a táblázaton, még most
se látom sajnos.  De akkor  megadom akkor  Szepesi  képviselő úrnak a
szót. Parancsoljon, képviselő úr!

Szepesi Attila képviselő:

Magyarul, én szeretnék választ erre az egyszerű...

Pintér Tamás polgármester:

Most mondtam, hogy igen.

Szepesi Attila képviselő:

Tehát minden határozat igen.

Pintér Tamás polgármester:

Legyen szíves jobban figyelni, mert ismét szóltam, igen.

Szepesi Attila képviselő:

Ezt írásba is tudná nekünk adni? 

Pintér Tamás polgármester:

A  kormányhivatal  felhívása  szerint,  ha  a  döntéseket  újra  meghozzuk,
akkor helyreáll  a törvényesség, tehát szó sincs arról,  hogy a közgyűlés
eddig meghozott döntései érvénytelenek lennének.

Szepesi Attila képviselő:

Értem.
Pintér Tamás polgármester:
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Lezártam erre a szót, Szabó Zsolt után már, ahogy kértem, akkor... De én
akkor lássa meg, hogy milyen nagylelkű vagyok, továbbiakban szót nem
adok  másnak,  de  parancsoljon,  Szabó  képviselő  úr,  Szepesi  Attila  úr
utána természetesen majd szót kaphat.

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Itt a jó és
rossz tulajdonságokról már beszélgettünk. Hát, az a helyzet, hogy nekem
az egyik legjobb tulajdonságom a memóriám, és én pontosan emlékszem
arra,  amikor  ugyanez a felhívás megérkezett  2015.  januárjában,  ha  jól
emlékszem,  Cserna  polgármester  úr  akkor  ezt  egyébként  teljes
egészében  nem  ismertette,  pusztán  annyival  rendezte  el,  ha  jól
emlékszem, hogy az a város érdeke, hogy azt elfogadjuk. Hát, szeretném
megkérdezni, hogy önök mire emlékeznek, hogy akkor bármilyen döntést
újra kellett-e hozni. Szerintem nem. Úgyhogy ebből fakadóan én is arra
kérem  önöket,  hogy  használják  néha  a  memóriájukat,  és  próbáljanak
ebben az ügyben ugyanolyan konstruktivitással  hozzáállni  a kérdéshez,
mint ahogyan ezt ellenzéki képviselőként anno én is tettem. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Szepesi képviselő úr, parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Hát, ha most új döntéseket
hoznak,  akkor  nem  tudom,  hogy  amikor  én  elmondtam  az  előző
közgyűlésen, hogy mi szívesen részt vennénk a munkában, megint nem
kerestek bennünket. Tehát akkor innentől kezdve megint nem számítanak
ránk.  Mi  ezt  tudomásul  vesszük,  és  nem  is  ragaszkodunk  hozzá,  a
bizottsági helyekhez se, a felügyelőbizottsági helyekhez, semmihez nem
ragaszkodunk. De azért csak annyit szeretnék röviden önöknek mondani,
a  nyolcadik  alakuló  közgyűlésen  se  sikerült  elérni  azt,  amit  még
Dunaújvárosban 1990 óta senki nem ért el. És úgy gondolom, ez a fiaskó
önöknek a világítás fiaskója, amíg öt évig itt lesznek. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Zseniális.  Nagyon zseniális.  Hát,  bedobják az ablakot, és csodálkoznak
utána, hogy hideg van. Önök törvénytelenül működtek az elmúlt években.
Olyan  törvényességi  felhívások  maradtak  el,  de  már  természetesen
tanulva  a  hibáimból,  átnézve  az  elmúlt  éveknek  a  közgyűlési
forgatókönyvét,  amelyet  még  a  világ  nem  látott,  de  természetesen
hogyhogy  nem,  a  kormányhivatal  ezt  valamiért  nem  jelezte  önöknek.
Tehát mondjuk fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy most itt van-e valami
köze  ehhez  Dorkota  Lajos  által  kiadott  utasításnak  a  kormányhivatal
vezetője felé. Történt-e egyáltalán ilyen? Vagy ez magától töntént-e meg
ilyen?  Én  azt  gondolom  egyébként,  ügyrendi  javaslatban  szót  kért.
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Parancsoljon!  Szepesi  képviselő  úr!  Én  megadom  önnek  a  szót,
parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

A Fidesz frakció természetesen ehhez a közjátékhoz nem adja a nevét, és
mi elvonulunk a közgyűlésről. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  szépen  köszönöm.  Isten  áldja  önöket,  kellemes  ünnepeket
kívánok,  további  szép  napot!  Ennél  nagyobb  ajándék  nem  is  lehet
Dunaújváros Közgyűlése számára senkinek. Akkor a vitát lezárom. Akinek
van még egyéb javaslata, illetve már lezártam. Szavazzunk a napirendi
pontról, aki elfogadja a határozati javaslatot, illetve az kérem, igen. Igen,
szeretném jelezni a forgatókönyvvezető számára a szavazás megkezdése
előtt,  hogy  a  Fideszes  képviselők  elhagyták  a  termet.  És  a  testület
továbbra is határozatképes. Megvárjuk Lőrinczi Konrád képviselő urat. 10
óra 59 perc.  Pár másodperc, meglátjuk, mikor hagyja el  képviselő úr a
helyszínt.  És  21  másodperckor,  még  nem,  27  másodperckor  elhagyja
Lőrinczi képviselő úr is a termet. A közgyűlés továbbra is határozatképes.
Megállapítom,  a  Fidesz-frakció  teljes  tagsága  elhagyta  a  közgyűlési
termet. Szepesi Attila, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád és Gombos István
képviselő  urak.  A  közgyűlés  továbbra  is  határozatképes,  10  óra  59
perckor. 11 fővel határozatképesek vagyunk.

Kérem,  aki  támogatja  a  határozati  javaslatot,  vagy  a  felhívást,  az
szavazzon igennel!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019.
számú törvényességi felhívását – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  megtárgyalta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
722/  2019. (XII.19.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 2019. október
29-én megtartotta alakuló ülését, amelyen a 2019. október 13-án megválasztott
képviselők esküjüket érvényesen letették.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  számú, a közgyűlés 2019.
október 29-ei alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  rögzíti,  nem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  azzal,  hogy  a  2019.
október  29-ei  ülésen  elfogadott  28/2019.  (X.29.)  önkormányzati  rendelet
hatályba léptető rendelkezése a  Jat.  7.  §  (2)  bekezdésével  ellentétes,  ezért
jogszabálysértő.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  nem járt  el
helyesen  akkor,  amikor  a  közgyűlés  alakuló  ülésén  a  2/2019.  (X.29.)
önkormányzati rendelet kihirdetése érdekében elrendelt szünetet követően az
ülés  folytatásakor  nem  került  megállapításra  a  közgyűlés  folytatásának
időpontja és a közgyűlés határozatképessége, és kijelenti,  hogy a jövőben a
törvényességi felhívásban leírtak figyelembevételével jár el.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jövőben figyelembe veszi azt,
hogy a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés által elfogadott rendelet
kibocsátójának megjelölését,  és  a rendelet  címét  is  annak érdekében,  hogy
kétséget kizáróan megállapítható legyen a hozott döntés pontos tartalma.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az alakuló ülésen
csak 3 tagú szavazatszámláló  bizottság került  felállításra  a közgyűlés  tagjai
közül, amely nem felel meg az SZMSZ 33. § (3) bekezdésében és 60. § (2)
bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  az  alakuló
ülésről  készült  jegyzőkönyv és melléklete nem felel  meg az Mötv.  52.  § (1)
bekezdés d)  pontjában és  az SZMSZ 41.  §  (1)  bekezdésében foglaltaknak,
ezért jogszabálysértő, és kijelenti, hogy a jövőben a törvényességi felhívásban
figyelembevételével jár el.

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy nem felelt meg az
Mötv.  58.  §  (1)-(2)  bekezdésében  foglaltaknak  az  alakuló  ülésen  hozott
döntése,  amely  egy  döntéssel  szavazta  meg  a  szavazatszámláló  bizottság
elnökét  és  tagjait,  illetve  az,  hogy  a  közgyűlés  állandó  bizottságai
megválasztása  során  a  bizottsági  tagokat  nem  egyenként,  külön-külön
egyedileg választotta meg.

10. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  azzal,  hogy  a
közgyűlés különböző hatáskörű alpolgármestereket választott, ezzel elvonta a
polgármesternek az Mötv.  74. § (2) bekezdésében foglalt  irányítási  jogkörét,
ezért a közgyűlés 581/2019. (X.29.) határozata, 583/2019. (X.29.) határozata,
valamint 584/2019. (X.29.) határozata jogszabálysértő.

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a törvényességi
felhívás alapján  haladéktalanul  intézkedik  a  jogszabálysértés  megszüntetése
érdekében.
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12. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  jegyzőt,  hogy a  jelen
határozatot  és  a  megtett  intézkedéseket  tartalmazó  döntéseket  (rendelet,
határozat) és egyéb iratokat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti
Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra  kialakított  informatikai  rendszeren
keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 15.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk.

4.         Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése  és Szervezeti  és  
Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
módosítására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  és  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására. A napirendi pont
rövid  tartalmát  engedjék  meg,  hogy  ismertessem.  A  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  törvényességi  felhívásának eleget  téve a  Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 37/2017. (XII.15.)
önkormányzati  rendelete módosításait újraalkotni  szükséges. Kérdezem,
hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Látom,  Szabó  képviselő  úr,
alpolgármester úr. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm szépen a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!
Egy módosító  indítványt  szeretnék majd tenni,  de engedjék meg,  hogy
addig is itt a tévé képernyőn keresztül pár gondolatot elmondjak a most
már  termet  elhagyó  Fidesz-frakciónak.  Ugye  2015.  januárjában  azzal
érvelt  Cserna  polgármester  úr,  hogy  a  város  érdeke  az,  hogy  ezt  a
törvényességi felhívást, ezt elfogadja a képviselő-testület. Hát, most pedig
úgy  döntöttek,  hogy  távoznak.  Akkor  akkor  nem  szolgálták  a  város
érdekét,  vagy most? A másik,  amit  szintén nem értek, hogy Cserna és
Szepesi képviselő urak teljesen jó lenne, hogyha beszélnének egymással,
mert hát Cserna Gábor egy nagyon hosszú posztban kifejtette, hogy ők
miért nem akarnak részt venni a bizottsági munkában. Ők ezt jelezték is
számunkra. Egyébként mind polgármester úr, mind én meghívtuk őket egy
kávéra,  hogy egyeztessünk erről.  Nem jöttek.  Hogyha kimondják,  hogy
valamit nem szeretnének, nem fogadják el a meghívásunkat, akkor utána
itt mire panaszkodnak. Én ezt tényleg nem értem. Ettől függetlenül bízom
abban, hogy a továbbiakban valamifajta konstruktív párbeszédre a város
érdekében  képesek  leszünk.  És  az  SZMSZ  kapcsán  szeretnék  egy
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módosító indítvánnyal élni. A 18. szakasz (1) bekezdését szeretném olyan
módon  módosítani,  hogy  ez  a  rendelet  2019.  december  19-én  12,00
órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.
Kérem, hogy erről, mint módosító indítványról szavazzunk.

Pintér Tamás polgármester:

És most a módosító indítványról szavazunk. 

Kérem, aki támogatja, az igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
723/  2019. (XII.19.) határozata  

Szabó Zsolt alpolgármester módosító indítványáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Szabó Zsolt alpolgármester
azon módosító  indítványát,  mely szerint  az SZMSZ-t  módosító  rendelet  18. § (1)
bekezdésének szövege a következőre módosuljon: „18. § (1) Ez a rendelet 2019.
december  19-én 12,00 órakor  lép  hatályba,  és  a  hatályba  lépését  követő  napon
hatályát veszti.”

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. És most szavazunk a rendeletről. 

Aki 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), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  a
Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.
(XII.15.)  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  36/2019.  (XII.19.)
önkormányzati rendeletet.

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata,  Közgyűlése  megalkotta  a  Közgyűlés  és  Szervei
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)
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önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  36/2019.  (XII.19.)
önkormányzati  rendeletet.  A  rendelet  kihirdetése  és  hatályba  léptetése
érdekében 12,00 óráig szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

Pintér Tamás polgármester:

12  óra  01  perc  02  másodperc  van.  Folytatjuk  a  napirendi  pontok
megtárgyalását.  Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés  határozatképes
tekintettel arra, hogy 11 fő jelen van. 

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

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  az  5.  napirendi  pontunkra,  amelynek  címe  javaslat
szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztására.  Az
alpolgármestereknek  a  kormányhivatal  törvényességi  felhívása  miatti
újbóli  megválasztásához  szavazatszámláló  bizottság  megválasztása
szükséges az SZMSZ rendelkezéseinek figyelembevételével. Tekintettel
arra, hogy a közgyűlés a mai napon alpolgármestereket számol, választ,
egy három főből álló szavazatszámláló bizottságot kell megválasztani az
SZMSZ mai napon hatályba lépett módosításai alapján. A közgyűlés titkos
szavazással dönt az alpolgármesterek személyéről.  A szavazatszámláló
bizottság elnökének javasolom, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő
urat, a bizottság tagjainak pedig Raduka Zsuzsanna képviselő asszonyt,
illetve Orosz Csaba képviselő urat válassza meg a közgyűlés. Kérdezem,
hogy az elnökjelöltet, Tóth képviselő urat, hogy elfogadja-e a javaslatot, a
felkérést?

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! A jelölést elfogadom. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

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

Raduka Zsuzsanna képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Elfogadom a felkérést.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  a  választ.  Kérdezem  a  tagjelöltet,  Orosz  képviselő  urat,
elfogadja-e a javaslatot, felkérést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Elfogadom a felkérést.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
előterjesztés  I.,  II.  és  III.  határozati  javaslatot  tartalmaz.  Mindhárom
határozatról külön kell szavaznunk. És most szavazást rendelek el Tóth
Kálmán szavazatszámláló bizottsági elnök személyéről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
724/2019. (XII.19.) határozata

a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alpolgármesterek  titkos
választásának lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság elnökének Tóth Kálmán
képviselőt megválasztja.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  Tóth  Kálmán  képviselő  urat  megválasztottuk  a
szavazatszámláló  bizottság  bizottsági  elnöki  személyének.  Szavazást
rendelek  el  Raduka  Zsuzsanna  szavazatszámláló  bizottsági  tag
személyéről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
725/2019. (XII.19.) határozata

a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alpolgármesterek  titkos
választásának  lebonyolítására  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjának  Raduka
Zsuzsanna képviselőt megválasztja.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  Raduka  Zsuzsannát  megválasztottuk  a
szavazatszámláló  bizottság  tagjának.  És  most  szavazást  rendelek  el
Orosz Csaba szavazatszámláló bizottsági tag személyéről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
726/2019. (XII.19.) határozata

a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alpolgármesterek  titkos
választásának lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság tagjának Orosz Csaba
képviselőt megválasztja.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal  Orosz Csabát  megválasztottuk  a szavazatszámláló
bizottság tagjának. 

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

Pintér Tamás polgármester:

És most  rátérünk a 6.  napirendi  pontunkra,  amelynek címe javaslat  az
alpolgármesterek  megválasztására.  Az  önkormányzati  törvény
alpolgármesterekről  szóló  rendelkezései  alapján  a  polgármester
helyettesítésére – a polgármester javaslatára – a közgyűlés főállású, vagy
társadalmi megbízású alpolgármestereket választhat.  Élve a törvényben
biztosított  jogommal,  javaslatot  teszek  Mezei  Zsolt  főállású
alpolgármesterré  történő  megválasztására.  Kérdezem  Mezei  Zsolt
képviselő urat, elfogadja-e a felkérést?

Mezei Zsolt képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm, és megtisztel.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Továbbiakban  pedig  kezdeményezem  Barta  Endre
főállású alpolgármesterré történő megválasztását. Kérdezem Barta Endre
képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.

Barta Endre képviselő:

Köszönöm a megtisztelő jelölést. Elfogadom.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen  a  választ.  A  továbbiakban  pedig  kezdeményezem
Szabó Zsolt főállású alpolgármesterré történő megválasztását. Kérdezem
Szabó Zsolt képviselő urat, elfogadja-e a jelölést.

Szabó Zsolt képviselő:

Tisztelettel elfogadom a jelölést. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Munkatársaim az aulában két
szavazófülkét állítottak fel a titkos biztosítására, és egy urnát helyeztünk
el,  amelybe  bele  kell  majd  dobni  azokat  a  szavazólapokat,  amelyet
előkészítettünk.  Ezen  kívül,  vagy  ennek  végeztével  pedig,  hogyha  a
szavazatukat,  voksukat  megtették,  akkor  a  szavazatszámláló  bizottság
meg  fogja  állapítani  a  végleges  eredményt,  amit  ismertetni  fog  a
közgyűléssel. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző asszony.  És most a szavazat lefolytatására,
mind a szavazatok megszámlálásának idejére 20 perc szünetet rendelek
el.

Szünet
Szünet után:

Pintér Tamás polgármester:

A szünetet 20 perc előtt  megszakítom. A közgyűlés 12 óra 21 perc 15
másodperckor  folytatja  munkáját.  Megállapítom,  hogy  a  közgyűlés
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határozatképes 11 fő jelenlétével. Felkérem Tóth Kálmán képviselő urat,
hogy ismertesse a titkos szavazás jegyzőkönyvbe foglalt eredményét. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Kedves Vendégeink!
A szavazás 2019. december 19-én 12 óra 5 perckor kezdődött el a titkos
szavazás,  és  12  óra  12  perckor  fejeződött  be.  A  bizottság  az  urna
felbontása után megszámolta az urnában lévő szavazólapokat, amelynek
számát  11  darabban állapította  meg.  A szavazólapokat  együttesen,  de
szavazólaponként  külön-külön  vizsgálta  meg  a  bizottság.  A  bizottság
egyhangú  döntéssel  megállapította,  hogy  Mezei  Zsolt  főállású
alpolgármesterjelöltre  leadott  érvényes  szavazatok  száma  11  darab.  A
bizottság egyhangú döntéssel  megállapította,  hogy Mezei  Zsolt  főállású
alpolgármesterre leadott érvényes szavazatok száma az alábbiak szerint
alakult: igen szavazatok száma 11, nem szavazatok száma 0. A bizottság
egyhangú  döntéssel  megállapította,  hogy  a  szavazás  érvényes,
eredményes  volt.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Mezei
Zsolt  főállású  alpolgármesternek 11 igen szavazattal  megválasztotta.  A
jegyzőkönyvet  aláírta  Tóth  Kálmán  tagbizottság  elnöke,  és  tagjai  is
aláírták  a  jegyzőkönyvet.  Szívből  gratulálok  az  alpolgármester  úr
megválasztásához.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
727/2019. (XII.19.) határozata

Mezei Zsolt főállású alpolgármester megválasztásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  megbízatásának
időtartamára  Mezei  Zsoltot   főállású  alpolgármesternek  -  titkos  szavazással  -
megválasztotta.

Tóth Kálmán képviselő:

A bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy Barta Endre főállású
alpolgármesterre  leadott  érvényes  szavazatok  száma  11  darab  volt.  A
bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy Barta Endre főállású
alpolgármesterre leadott érvényes szavazatok száma az alábbiak szerint
alakult: igen szavazatok száma 11, nem szavazatok száma nem volt. A
bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy a szavazás érvényes
és eredményes volt. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta
Endre főállású alpolgármesternek 11 igen szavazattal megválasztotta. A
jegyzőkönyvet  aláírtam  mint  bizottsági  elnök,  és  a  tagok  is  aláírták.
Szívből gratulálok az alpolgármester úr megválasztásához.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
728/2019. (XII.19.) határozata

Barta Endre  főállású alpolgármester megválasztásáról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  megbízatásának
időtartamára  Barta  Endrét  főállású  alpolgármesternek  -  titkos  szavazással  –
megválasztotta.

Tóth Kálmán képviselő:

A bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy Szabó Zsolt főállású
alpolgármester jelöltre leadott  érvényes szavazatok száma 11 darab.  A
bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy Szabó Zsolt főállású
alpolgármester  jelöltre  leadott  érvényes  szavazatok  száma az  alábbiak
szerint alakult: igen szavazatok száma 11, nem szavazatok száma 0. A
bizottság egyhangú döntéssel megállapította, hogy a szavazás érvényes
és eredményes volt. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó
Zsolt  főállású  alpolgármesternek 11 igen szavazattal  megválasztotta.  A
jegyzőkönyvet  aláírtam mint  a  bizottság elnöke,  és  a  tagok is  aláírták.
Alpolgármester  úrnak szívből  gratulálok,  és  további  sok  sikert  kívánok.
Köszönöm szépen.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
729/2019. (XII.19.) határozata

Szabó Zsolt főállású alpolgármester megválasztásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  megbízatásának
időtartamára  Szabó  Zsoltot  főállású  alpolgármesternek  -  titkos  szavazással  –
megválasztotta.

Pintér Tamás polgármester:

Megválasztott  alpolgármester  uraknak  én  is  gratulálok,  és  eredményes
munkát kívánok. Az önkormányzati törvény 74. §-a alapján a polgármester
irányítási  jogkörébe  beletartozik  a  megfelelő  munkamegosztás,  az
alpolgármester feladatának, közreműködésének meghatározása is, illetve
több alpolgármester esetén az őt helyettesítő alpolgármester személyének
kijelölése.  A  törvényi  rendelkezés  alapján  tájékoztatom  a  tisztelt
közgyűlést  és  a  tisztelt  városlakókat  arról,  hogy  Mezei  Zsolt
alpolgármester úr a városüzemeltetési feladatok ellátásában, Barta Endre
alpolgármester  úr  a  humán  területen  jelentkező  feladatok  ellátásában,
Szabó  Zsolt  alpolgármester  úr  pedig  a  gazdasági  területen  jelentkező
feladatok ellátásában és a koordinációban működik közre. Tájékoztatom
önöket  továbbá,  hogy  az  általános  helyettesem  Mezei  Zsolt
alpolgármester úr.

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

Pintér Tamás polgármester:

És  most  áttérünk  a  7.  napirendi  pontunkra,  amely  a  megválasztott
alpolgármestereknek  az  eskütétele.  Megkérem  valamennyi  teremben
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jelenlévő  közgyűlési  képviselő-társamat  és  a  jelenlevőket,  hogy  az
alpolgármesteri eskü letételéhez legyenek kedvesek felállni!

Felkérem  az  alpolgármester  urakat,  hogy  az  eskü  szövegét  mondják
utánam!

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

(Mezei Zsolt, Barta Endre, Szabó Zsolt letették az esküt.)

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet!

8.         Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere illetményének,  
valamint költségtérítésének megállapítására 
Előadó: a jegyző

Pintér Tamás polgármester:

És most rátérünk a következő napirendi pontunkra, a 8.-ra, amelynek címe
javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  illetményének,
valamint  költségtérítésének  megállapítása.  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó szabályai
alapján a polgármester illetményét, költségtérítésének mértékét, valamint
az  egyéb  juttatásokat  a  jogszabályi  rendelkezésnek  megfelelően  kell
megállapítani.  A  kormányhivatal  törvényességi  felhívásban  külön  nem
kifogásolta meg a polgármester illetményéről és költségtérítéséről hozott
határozatot,  de  indokolt  az  alakuló  ülésen  hozott  döntések  újbóli
meghozatala.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az
előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz, mindkét határozatról
külön  kell  szavaznunk.  Tekintettel  arra,  hogy  a  napirendi  pont  engem
személyesen érint, erre tekintettel bejelentem személyes érintettségemet,
és kérem a tisztelt közgyűlést, hogy döntsön arról, hogy a döntéshozatal
alól kizár-e vagy sem. 

És  most  szavazást  rendelek  el  a  polgármesteri  kizárásról,  illetve
döntéshozatalból való kizárásról.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
730/  201  9  . (  XII.19.  ) határozata  

Pintér Tamás polgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

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

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  kizártak  a  döntéshozatalból.  És  most  szavazás
következik a polgármesteri illetményről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
731/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
illetményének megállapításáról

Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
585/2019.  (X.29.)  határozatában  már  elfogadta,  Pintér  Tamás  polgármester
illetményét  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján polgármesteri
megbízatása időtartamára 2019. október 13. napi hatállyal havonta 997.200 Ft,
azaz kilencszázkilencvenhétezer-kétszáz forint összegben állapítja meg.

Pintér Tamás polgármester:

10  igen  szavazattal  elfogadták.  És  most  szavazás  következik  a
polgármester költségtérítéséről.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
732/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
költségtérítésének megállapításáról

Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 586/2019.
(X.29.)  határozatában  már  elfogadta,Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése Pintér Tamás polgármester költségtérítését az Mötv. 71.
§  (6)  bekezdésében  meghatározottak  alapján  polgármesteri  megbízatása
időtartamára  2019.  október  13.  napi  hatállyal  havonta  149.600  Ft,  azaz
száznegyvenkilencezer-hatszáz forint összegben állapítja meg.

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal elfogadták. Köszönöm szépen.

9.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  főállású  alpolgármesterei  
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  a  következő  napirendi  pontunkra,  amelynek  címe  javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei illetményének,
valamint  költségtérítésének  megállapítására.  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó szabályai
alapján  a  főállású  alpolgármester  illetményét  a  jogszabályban
meghatározott mértékek között a képviselő-testület jogosult megállapítani.
Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívása miatt az
alpolgármestereket a közgyűlés ismét megválasztotta, indokolt illetményük
újbóli  megállapítása, függetlenül attól,  hogy a törvényességi felhívás az
alpolgármesterek illetményének, illetve költségtérítésének megállapítását
tartalmazó  döntéseket  külön  nem  kifogásolta  meg.  És  most  szót  kért
Szabó Zsolt. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm szépen a szót.  Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!
Szeretném bejelenteni az érintettségemet a rólam, az én tiszteletdíjamat
érintő pontnál, és kérném a kizárásomat.

Pintér Tamás polgármester:
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És most  szavazást  rendelek  el  Szabó  Zsolt  alpolgármester  kizárásáról
vagy nem kizárásáról!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
733/  201  9  . (  XII.19.  ) határozata  

Szabó Zsolt főállású alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

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

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. És most szót adok Barta Endre képviselő,
alpolgármester úrnak.

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Szeretném  bejelenteni  az
érintettségemet a napirendnél rólam szóló résznél, és szeretném kérni a
szavazásból való kizárásomat.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. 

És most  szavazást  rendelek  el  Barta  Endre  alpolgármester  kizárásáról
vagy nem kizárásáról!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
734/  201  9  . (  XII.19.  ) határozata  

Barta Endre főállású alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

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

Pintér Tamás polgármester:

10  igen  szavazattal  elfogadva.  És  most  szót  adok  Mezei  Zsolt
alpolgármester úrnak.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Szeretném bejelenteni én is érintettségemet, és kérném
a rólam szóló szavazásból a kizárásomat.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  most  szavazást  rendelek  el  Mezei  Zsolt
alpolgármester kizárásáról vagy nem kizárásáról a döntéshozatalból.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
735/  201  9  . (  XII.19.  ) határozata  

Mezei Zsolt főállású alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján
a határozathozatalból történő kizárásáról

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

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal kizártuk Mezei Zsoltot. Felhívom a tisztelt képviselő-
társaim figyelmét,  hogy az előterjesztés I.-től  VI.-ig  tartalmaz határozati
javaslatot. Mindegyik határozatról külön kell szavaznunk. Kérdezem, hogy
a napirendi  ponttal  kapcsolatban van kérdés,  észrevétel,  vagy javaslat.
Amennyiben nincs, szavazzunk Mezei Zsolt alpolgármester illetményéről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
736/2019. (XII.19.) határozata

Mezei Zsolt főállású alpolgármester illetményének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Mezei  Zsolt
főállású alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) bekezdésében meghatározottak
alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  december  19.  napi
hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz  hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz  forint
összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  főállású
általános  hatáskörű  alpolgármester  illetményének  megállapításáról  szóló
590/2019. (X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig Mezei Zsolt
főállású alpolgármester részére folyósított illetmény visszafizetésétől eltekint.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
     a jegyző

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

                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:   2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal elfogadtuk. 
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És  most  kérem,  hogy  szavazzanak  Szabó  Zsolt  alpolgármester
költségtérítéséről!

(A szavazás közben:)

Pintér Tamás polgármester:

Vagy Mezei Zsolt, bocsánat, Mezei Zsolt!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Mezei Zsolt főállású alpolgármester költségtérítését
–  mellette  szavazott  9  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), nem szavazott 2 fő (Szabó Zsolt, Szántó Péter), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor,
Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  megállapította  és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
737/2019. (XII.19.) határozata

Mezei Zsolt főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Mezei  Zsolt
főállású alpolgármester költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (3)  bekezdésében
meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.
december  19.  napi  hatállyal  havonta  119.700  Ft,  azaz  száztizenkilencezer-
hétszáz forint összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  főállású
általános  hatáskörű  alpolgármester  költségtérítésének  megállapításáról  szóló
591/2019. (X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig Mezei Zsolt
főállású  alpolgármester  részére  folyósított  költségtérítés  visszafizetésétől
eltekint.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
     a jegyző

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

Határidő:   2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

9 igen szavazattal elfogadtuk. 

És most kérem önöket, hogy szavazzanak Barta Endre alpolgármester úr
illetményéről!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
738/2019. (XII. 19.) határozata

Barta Endre főállású alpolgármester illetményének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Barta  Endre
főállású alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) bekezdésében meghatározottak
alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  december  19.  napi
hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz  hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz  forint
összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a főállású humán
ügyekért felelős alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 592/2019.
(X.29.)  határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  Barta  Endre  főállású
alpolgármester részére folyósított illetmény visszafizetésétől eltekint.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
   a jegyző

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

Határidő:   2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel elfogadtuk. 

Kérem, szavazzunk Barta Endre alpolgármester úr költségtérítéséről!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
739/2019. (XII.19.) határozata

Barta Endre főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a főállású humán
ügyekért  felelős  alpolgármester  költségtérítésének  megállapításáról  szóló
593/2019. (X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig Barta Endre
főállású  alpolgármester  részére  folyósított  költségtérítés  visszafizetésétől
eltekint.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
     a jegyző

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

Határidő:   2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal elfogadva. 

Kérem, szavazzanak Szabó Zsolt alpolgármester úr illetményéről!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
740/2019. (XII.19.) határozata

Szabó Zsolt főállású alpolgármester illetményének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Szabó  Zsolt
főállású alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) bekezdésében meghatározottak
alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  december  19.  napi
hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz  hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz  forint
összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  főállású
koordinációs  és  városüzemeltetési  alpolgármester  illetményének
megállapításáról szóló 594/2019. (X.29.) határozat alapján 2019. december 19.
napjáig  Szabó  Zsolt  főállású  alpolgármester  részére  folyósított  illetmény
visszafizetésétől eltekint.

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

Határidő:   2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal elfogadtuk.

És  most  kérem  szavazzanak  Szabó  Zsolt  alpolgármester  úr
költségtérítéséről!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
741/2019. (XII.19.) határozata

Szabó Zsolt főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Szabó  Zsolt
főállású alpolgármester költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  80.  §  (3)  bekezdésében
meghatározottak  alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.
december  19.  napi  hatállyal  havonta  119.700  Ft,  azaz  száztizenkilencezer-
hétszáz forint összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  főállású
koordinációs  és  városüzemeltetési  alpolgármester  költségtérítésének
megállapításáról szóló 595/2019. (X.29.) határozat alapján 2019. december 19.
napjáig  Szabó Zsolt  főállású  alpolgármester  részére  folyósított  költségtérítés
visszafizetésétől eltekint.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
     a jegyző

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

Határidő:   2019. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal elfogadva. 
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10.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pénzügyi,  
Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottsága  elnökének  és  tagjainak
megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

És  most  rátérünk  a  következő,  10.  napirendi  pontra,  amelynek  címe
javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pénzügyi,
Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottsága  elnökének  és  tagjainak
megválasztására.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a szervezeti
és  működési  szabályzatban  meghatározott  bizottságokat  hoz  létre,  és
megválaszthatja a bizottság elnökét és tagjait. A bizottságok a közgyűlés
alakuló  ülésén  már  megválasztásra  kerültek,  de  a  kormányhivatal
törvényességi  felhívása  miatt  indokolt  a  bizottságok  elnökeinek  és
tagjainak  újbóli  megválasztása  akként,  hogy  a  bizottsági  elnököket  és
tagokat  a  közgyűlés  egyenként,  külön  határozattal  választja  meg.
Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  a  10.  napirend
esetében az előterjesztés I.-től IX.-ig tartó határozati javaslatot tartalmaz.
Mindegyik  határozatról  külön  kell  szavaznunk.  Amennyiben  kérdés,
hozzászólás nincs, szavazást rendelek el Tóth Kálmán bizottsági elnökről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
742/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 596/2019. (X.29)
határozatában  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság elnökének Tóth Kálmán képviselőt 2019. december 19-ei-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

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

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  596/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági elnök részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  elfogadva.  És  most  szavazást  rendelek  el  Szántó
Péter képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
743/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 597/2019. (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság képviselő tagjának Szántó Péter képviselőt 2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

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

Határidő: azonnal

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  És  most  szavazást  rendelek  el  Orosz  Csaba
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
744/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság képviselő tagjának Orosz Csaba képviselőt 2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagot az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
            a jegyző

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  lesz  Utassy  Éva  képviselő  asszony
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
745/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  képviselő  tagjának  Utassy  Éva  képviselőt  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
            a jegyző

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Motyovszki Mátyás képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
746/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság képviselő tagjának Motyovszki Mátyás képviselőt
2019. december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a jegyző

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

Határidő: 2019. december 31.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  És  most  következik  Deák  Nóra  nem  képviselő
bizottsági tagról a szavazás.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
747/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  nem  képviselő  tagjának  Deák  Nórát  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  az 597/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Lebics  Edit  nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
748/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

 
1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)

határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  nem  képviselő  tagjának  Lebics  Editet  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag az 597/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Felföldi Ágnes nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
749/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  nem  képviselő  tagjának  Felföldi  Ágnest  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  az 597/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás Murányi Sándor nem képviselő bizottsági
tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottsága  nem  képviselő  tagját  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
750/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  597/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  nem  képviselő  tagjának  Murányi  Sándort  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  597/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  az 597/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadva.
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11.       Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági  és  
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk a következő napirendi  pontunkra,  amely javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi
Bizottsága  elnökének  és  tagjainak  megválasztására.  Felhívom  tisztelt
képviselő-társaim figyelmét,  hogy az előterjesztés I.-től  IX.-ig határozati
javaslatokat tartalmaz, és mindegyik határozatról külön kell szavaznunk.
Szavazást rendelek el amennyiben kérdés nincs, Orosz Csaba bizottsági
elnökről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
751/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága elnökének megválasztásáról

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 598/2019. (X.29)
határozatában megválasztotta, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság
elnökének  Orosz  Csaba  képviselőt  2019.  december  19-ei  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a jegyző
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője
              a jogi és közgyűlési osztály vezetője
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Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  598/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági elnök részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk. Szavazás következik Raduka Zsuzsanna képviselő
bizottsági tagról!

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
752/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 599/2019. (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság képviselő tagjának Raduka Zsuzsanna képviselőt 2019. december 19-
i hatállyal megválasztja.

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

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

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

Határidő: 2019. december 31.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk. Szavazás következik Utassy Éva képviselő asszony
bizottsági tagságáról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
753/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság  képviselő  tagjának  Utassy  Éva  képviselőt  2019.  december  19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.
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Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. És most szavazás következik Motyovszki
Mátyás képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
754/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság képviselő tagjának Motyovszki Mátyás képviselőt 2019. december 19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:
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11 igen szavazattal  elfogadva. Szavazás következik  dr.  Székely Károly
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
755/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság képviselő tagjának dr. Székely Károly képviselőt 2019. december 19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

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

Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  elfogadva.  Szavazás  következik  Andics  József
képviselő bizottsági tagról. 
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Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
756/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság nem képviselő tagjának Andics Józsefet 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  az 599/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Vereb Zoltán nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
757/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság nem képviselő tagjának Vereb Zoltánt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagot az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag az 599/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

Következik szavazás Szőke István nem képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
758/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság nem képviselő tagjának Szőke Istvánt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  az 599/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel  elfogadva. Szavazás következik  Varjas Péter nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
759/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról
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1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  599/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  közbiztonsági  és  környezetvédelmi
bizottság nem képviselő tagjának Varjas Pétert 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  599/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  az 599/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva.

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

Rátérünk  következő  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Oktatási,  Kulturális  és  Társadalmi
Kapcsolati Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására. Felhívom
tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.-től  IX.-ig
tartalmaz határozati javaslatot. Mindegyik határozati javaslatról külön kell
szavazni. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazást rendelek el
Szántó Péter bizottsági elnökről.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
760/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 600/2019. (X.29)
határozatában megválasztotta,  az oktatási,  kulturális és társadalmi kapcsolati
bizottság elnökének Szántó  Péter  képviselőt  2019.  december 19-ei  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

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

Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  600/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági elnök részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. És most szavazást rendelek el dr. Székely Károly
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
761/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 601/2019. (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  képviselő  tagjának  dr.  Székely  Károly  képviselőt  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

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

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.



74

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Tóth  Kálmán  képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
762/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati bizottság képviselő tagjának Tóth Kálmán képviselőt 2019. december
19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:
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11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Utassy  Éva  képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
763/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati bizottság képviselő tagjának Utassy Éva képviselőt 2019. december
19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Orosz  Csaba  képviselő
bizottsági tagról.
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Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
764/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  képviselő  tagjának  Orosz  Csaba  képviselőt  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Egresi  Zsuzsanna  nem
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!



77

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Oktatási,  Kulturális  és  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottsága  nem  képviselő  tagját  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
765/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és 
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  nem  képviselő  tagjának  Egresi  Zsuzsannát  2019.
december 19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 601/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Csathó Gábor nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Oktatási,  Kulturális  és  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottsága  nem  képviselő  tagját  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
766/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és 
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság nem képviselő tagjának Csathó Gábort  2019.  december
19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag a 601/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Novák Istvánné nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Oktatási,  Kulturális  és  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottsága  nem  képviselő  tagját  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
767/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és 
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati bizottság nem képviselő tagjának Novák Istvánnét 2019. december
19-i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 601/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Kurucz Gergely nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Oktatási,  Kulturális  és  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottsága  nem  képviselő  tagját  –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
768/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és 
Társadalmi Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati bizottság nem képviselő tagjának Kurucz Gergelyt 2019. december
19-i hatállyal megválasztja.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 601/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva.

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

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  13.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottsága elnökének
és  tagjainak  megválasztására.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.-től  VII.-ig  határozati  javaslatokat
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tartalmaz.  Mindegyik  határozatról  külön  kell  szavaznunk.  Amennyiben
kérdés,  hozzászólás  nincs,  szavazást  rendelek  el  Motyovszki  Mátyás
bizottsági elnök úrról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
769/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  602/2019.  (X.29)
határozatában  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
elnökének  Motyovszki  Mátyás  képviselőt  2019.  december  19-ei-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  602/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági elnök részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadva. Szavazás következik Raduka Zsuzsanna
képviselő asszony bizottsági tagról.
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Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
770/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
képviselő tagjának Raduka Zsuzsanna képviselőt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

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

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  603/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  elfogadtuk.  Szavazás  következik  Orosz  Csaba
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!



84

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
771/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
képviselő  tagjának  Orosz  Csaba  képviselőt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  603/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  elfogadtuk.  Következik  szavazás  Tóth  Kálmán
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
772/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
képviselő  tagjának  Tóth  Kálmán  képviselőt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  603/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal  elfogadva.  Szavazás következik  Parcz László  nem
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzunk!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottsága nem képviselő tagját – 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,
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Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
773/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és 
Turisztikai Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
nem  képviselő  tagjának  Parcz  Lászlót  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  603/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 603/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.



87

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Rákosa Katalin nem képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
774/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és 
Turisztikai Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
nem  képviselő  tagjának  Rákosa  Katalint  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a jegyző
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője
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              a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  603/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 603/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  És  most  szavazás  következik  Baráth  Artúr  nem
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
775/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági, Sport és Turisztikai
Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  603/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
nem  képviselő  tagjának  Baráth  Artúrt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a polgármester
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a jogi és közgyűlési osztály vezetője
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Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  603/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 603/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

10 igennel elfogadva.

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

Pintér Tamás polgármester:

És  most  rátérünk  a  következő  napirendi  pontunkra,  amelynek  címe
javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Szociális,
Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága  elnökének  és  tagjainak
megválasztására.  Felhívom tisztelt  képviselő-társaim figyelmét,  hogy az
előterjesztés  I.-től  IX.-ig  tartalmaz  határozati  javaslatot.  Mindegyik
határozatról  külön  kell  szavaznunk.  Amennyiben  kérdés,  hozzászólás
nincs,  szavazást  rendelek  el  dr.  Székely  Károly  bizottsági  elnök
személyéről.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottsága elnökét – 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
776/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 604/2019. (X.29)
határozatában megválasztotta, a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
elnökének  dr.  Székely  Károly  képviselőt  2019.  december  19-ei-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  604/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági elnök részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Utassy Éva képviselő asszony
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága  képviselő  tagját  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
777/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 605/2019. (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság  képviselő  tagjának  Utassy  Éva  képviselőt  2019.  december  19-i
hatállyal megválasztja.

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

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. Szavazás következik Raduka Zsuzsanna
képviselő asszony bizottsági tagságáról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága  képviselő  tagját  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
778/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság képviselő tagjának Raduka Zsuzsanna képviselőt 2019. december 19-
i hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  elfogadva.  Szavazás  Szántó  Péter  képviselő
bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága  képviselő  tagját  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
779/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság  képviselő  tagjának  Szántó  Péter  képviselőt  2019.  december  19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

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

Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal  elfogadva. Szavazás következik Motyovszki Mátyás
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága  képviselő  tagját  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
780/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság képviselő tagjának Motyovszki Mátyás képviselőt 2019. december 19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadva. Szavazás következik Kovács Janka nem képviselő
bizottsági tagról. 

Kérem, szavazzanak! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottsága nem képviselő  tagját  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
781/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság nem képviselő tagjának Kovács Jankát 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 605/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Óvári-Timár  Viktória  nem
képviselő bizottsági tagról.
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Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
782/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság nem képviselő  tagjának Óvári-Timár  Viktóriát  2019.  december 19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag a 605/2019. (X.29.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11  igen  szavazattal  elfogadva.  Szavazás  következik  Kiss  Tibor  nem
képviselő bizottsági tagról. 

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
783/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság  nem képviselő  tagjának  Kiss  Tibort  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  1.  pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági
tagot az SZMSZ 5. számú függelékében vezettesse át.

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 605/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadva.  Szavazás  következik  Kleinné  Németh  Judit  nem
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
784/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  605/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság nem képviselő tagjának Kleinné Németh Juditot 2019. december 19-i
hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  605/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 605/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadva.

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

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  15.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlés Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága elnökének
és  tagjainak  megválasztására.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.-től  VII.-ig  határozati  javaslatokat
tartalmaz.  Mindegyik  határozatról  külön  kell  szavaznunk.  Amennyiben
kérdés, hozzászólás nincs, szavazást rendelek el Tóth Kálmán bizottsági
elnökről.

Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi Bizottsága elnökét – mellette szavazott  11 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
785/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  606/2019.  (X.29)
határozatában  megválasztotta,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökének  Tóth  Kálmán  képviselőt  2019.  december  19-ei-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  606/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági elnök részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. Szavazás következik Raduka Zsuzsanna
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
786/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  607/2019.  (X.29.)
határozatában már megválasztotta,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
képviselő tagjának Raduka Zsuzsanna képviselőt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

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

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  607/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk. Szavazás dr. Székely Károly képviselő bizottsági
tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága képviselő tagját – 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– megválasztotta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
787/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  607/2019.  (X.29.)
határozatában már megválasztotta,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
képviselő tagjának dr. Székely Károly képviselőt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  607/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. És most szavazás következik Motyovszki
Mátyás képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága képviselő tagját – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– megválasztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
788/2019. (XII.19.) határozata

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

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  607/2019.  (X.29.)
határozatában már megválasztotta,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
képviselő tagjának Motyovszki Mátyás képviselőt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  607/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

Pintér Tamás polgármester:

11  igennel  elfogadtuk.  Szavazás  következik  dr.  Varga  Balázs  nem
képviselő bizottsági tagról. 

Kérem, szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága nem képviselő tagját – mellette szavazott 11
fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – megválsztotta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
789/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottsága Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  607/2019.  (X.29.)
határozatában már megválasztotta,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
nem  képviselő  tagjának  dr.  Varga  Balázst  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  607/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 607/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk. Szavazás következik Kárpáti Gábor nem képviselő
bizottsági tagról.
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Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
790/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottsága Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  607/2019.  (X.29.)
határozatában már megválasztotta,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
nem  képviselő  tagjának  Kárpáti  Gábort  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.



106

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  607/2019.
(X.29.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott  nem képviselő bizottsági tag  a 607/2019. (X.29.)  határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk. Szavazás következik Pappné Grabant Ilona nem
képviselő bizottsági tagról.

Kérem, szavazzanak!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
791/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottsága Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 607/2019. (X.29.) határozatában
az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság nem képviselő  tagjának dr.  Molnár
Istvánt választotta meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Molnár István nem képviselő
bizottsági  tagot  a  682/2019.  (XI.21.)  határozatában  2019.  november  21.
napjával visszahívta, és helyette az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem
képviselő  tagjának  Pappné  Grabant  Ilonát  2019.  november  22.  napjától
megválasztotta.

3. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 682/2019. (XI.21.)
határozatában már megválasztotta,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság
nem képviselő tagjának Pappné Grabant Ilonát 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a polgármester

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

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

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

Határidő: 2019. december 19.

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

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

Határidő: 2019. december 31.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  682/2019.
(XI.21.) határozat alapján 2019. december 19. napjáig a bizottsági tag részére
folyósított tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
megválasztott nem képviselő bizottsági tag  a 682/2019. (XI.21.) határozatban
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk.

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

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk 16. napirendi pontunkra, amely a közgyűlés állandó bizottságai
nem  képviselő  bizottsági  tagjainak  eskütétele.  Megkérem  valamennyi
teremben  jelenlévő  közgyűlési  képviselő-társamaimat  és  vendégeinket,
hogy  a  közgyűlés  bizottságai  nem  képviselő  bizottsági  tagjainak
eskütételéhez legyenek szívesek felállni!

Felkérem a hölgyeket és az urakat, az eskü szövegét mondják utánam!

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

(A közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjai letették az esküt.)

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet! 

17.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi  
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  következő  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosítására.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
közgyűlése  által  elfogadott  2019.  évi  költségvetést  érintő  döntések,
valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját
hatáskörű előirányzat  változások átvezetése a költségvetési  rendeleten.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az ülés elején kézhez kaptak tisztelt
képviselő-társaimat egy új előterjesztést. Kérem, hogy a döntéshozatalnál
ezt  szíveskedjenek  figyelembe  venni.  Kérdezem,  hogy  hozzászólás,
kérdés, javaslat van-e. Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom. 

Aki a rendeletet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló 37/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletet.

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogadtuk. Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzat  Közgyűlése megalkotta  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának
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szabályairól  szóló 6/2019. (II.15.)  önkomrányzati  rendelet módosításáról
szóló 37/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletet.

18.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  évi  
munkatervének elfogadására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Rátérünk  a  következő  napirendi  pontunkra,  amelynek  címe  javaslat
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  2020.  évi  munkatervének
elfogadása.  Az  előterjesztés  a  közgyűlés  2020.  évi  munkatervének
elfogadására  tesz  javaslatot.  Az  előterjesztés  támogatása  esetén  a
közgyűlés a következő napokon tartja meg rendes ülését 2020.  évben:
január 23-án, február 20-án, március 19-én, április 23-án, május 21-én,
június 18-án, július 16-án,  szeptember 17-én,  október 15-én, november
19-én  és  december  17-én.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás  a
napirenddel  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  napirend  vitáját
lezárom.

Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.
évi munkatervét – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
792/2019. (XII.19.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2020. évi munkatervének elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2020.  évi  munkatervét  az
előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az egyes
közgyűlések  üléseit  az  1.  ponttal  jóváhagyott  "Munkaterv"-re  figyelemmel
készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    valamennyi osztályvezető
  - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja:
    a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő:  2020. december 31-ig folyamatos



110

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Pintér Tamás polgármester:

11 igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen.  Az SZMSZ 39.§-a értelmében
az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb 8 nappal, a
szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőző 2. nap 9,00 óráig kell
a  polgármesternél  írásban  bejelenteni.  Ilyen  bejelentés  nem  érkezett,
ezért  interpellációra  nincs  lehetőség,  interpellációnak  nem  minősülő
kérdés azonban lehetséges. Kérdezem, ilyen kérdés van-e. Amennyiben
nincs,  tisztelt  képviselő-társaim,  mint  ahogy  az  ülés  elején  jeleztem,  a
következő  napirendi  pontokat  zárt  ülésen  tárgyaljuk  meg.  Felhívom  a
figyelmet, hogy a zárt ülésen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 46.§ (3) bekezdése értelmében: „A zárt ülésen a képviselő-testület
tagjai, a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a
jegyző,  aljegyző,  aljegyzők,  továbbá meghívása esetén a polgármesteri
hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintettek és a
szakértő  vesz  részt.  A nemzetiségi  önkormányzat  elnöke  kizárólag  az
általa  képviselt  nemzetiséget  érintő  ügy  napirendi  tárgyalásakor  vehet
részt a zárt ülésen törvény, vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely
esetben kötelező az érintett meghívása.” Egyéb észrevétel, hozzászólás
hiányában a nyílt ülést berekesztem, és 5 perc szünetet rendelek el.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Sürü Renáta
               polgármester     jegyző
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