
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. január 23-ai
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. Lőrinczi Kondrád képviselő
5. Mezei Zsolt        alpolgármester
6. Motyovszki Mátyás képviselő
7. Orosz Csaba képviselő
8. Raduka Zsuzsanna képviselő
9. Szabó Zsolt  alpolgármester
10. Szántó Péter képviselő
11. Szepesi Attila képviselő
12. Dr. Székely Károly képviselő
13. Utassy Éva képviselő

Igazoltan távol:
1. Gombos István         képviselő
2. Tóth Kálmán képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

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
Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője
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
Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Kálló Gergely polgármesteri kabinetvezető
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(12. napirend) Miskolczi László DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke

(12. napirend) Mudra József DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke

(15. napirend) Fábiánné Fülöp 
Zsuzsanna

Dunaújvárosi Egyetem képviseletében

(17. napirend) Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető 
igazgatója

(44. napirend) Illés Józsefné Volánbusz Zrt. képviseletében

Pintér  Tamás  polgármester  köszöntötte  a  testületi  tagokat  és  a  nyílt  ülést
megnyitotta.

Megállapította,  hogy  a  15  képviselő  közül  megjelent  13  fő,  így  a  testület
határozatképes.

Pintér Tamás polgármester:

Jó reggelt kívánok! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök min-
den  kedves  megjelent  munkatársunkat,  képviselő-társaimat  és  minden
egyes  dunaújvárosit,  aki  tévén  keresztül  követi  a  mai  közgyűlésünket.
Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros Megyei  Jogú Város 2020.  január 23-ai
nyílt ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a 11 megválasztott képviselő
közül 11 fő jelen van, Gombos István és Tóth Kálmán képviselő úr igazol-
tan, hiszen jelezték a távollétüket. Tisztelt Képviselő-társaim! Megkezdjük
a munkánkat. A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt napi-
rendi pontjait, amelyek a következők:

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

4. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/24-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalására

5. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
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ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

8. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

9. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

10. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  október  31-ei,
2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi
Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 4.
számú módosítására

13. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálására

14. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros,
Római  krt.  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség
ingyenes használatba adására

15. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására 

16. Javaslat  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására

17. Javaslat  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadására

18. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító  berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő  Megállapodásra  a
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról
(2020. január 1.-től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére

20. Javaslat az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáira

21. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira

22. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 
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Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr  megérkezett.  13  főre  gyarapodott  a
képviselő-testületünk létszáma. Határozatképesek vagyunk továbbra is. 

22. napirendi  pontnál  tartottam,  amely  Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt
megvalósításával összefüggő 464/2019. (VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon
kívül  helyezéséről,  amely  DVG  Zrt.-vel  kötött  tervezési  feladatok  átadását
érintette

23.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Intergrált  Területi  Program
módosításának elfogadására

24. Javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos döntések meghozatalára

25. Javaslat  Dunaújváros  a  0174,  0172/19,  0173/1  és  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

26.  Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására

27. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítése  miatt
felmerülő költségek finanszírozására

28.  Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  tárgyban  hozott  DMJV
Közgyűlésének 842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról

29. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  650/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)
határozata módosításra és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.-ben felügyelőbizottsági tag visszahívására, új felügyelőbizottsági
tag megválasztására

31. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 706/2019.  (XII.05.)  és
710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondására és új ügyvezető megválasztására

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük
időarányos  teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról

33.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)
határozata módosításra
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34. Javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött
koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,
valamint egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan

35. Javaslat a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízására büntetőjogi felelősség
megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.
gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátására

36. Javaslat a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban
található ingatlanok hasznosítására

37. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására

38. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására

39. Javaslat  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
1. módosítására

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi
munkájáról beszámoló elfogadására

42. Javaslat  a  Fejér  04.  számú országgyűlési  egyéni  választókerületében 2020.
február  16.  napjára kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok
póttagjainak megválasztására

Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel,
javaslat van-e. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szabó Zsolt alpolgármester úr,
parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én
szeretném kérni, hogy a 37-es, a lőtérrel foglalkozó előterjesztést további
egyeztetés céljából vegyük le.

Pintér Tamás polgármester:

Rendben.  Ezt  én  is  javasolni  szerettem  volna,  merthogy  a  postázást
követően derült ki, hogy további kettő, a nyílt ülést érintő halaszthatatlan
döntést igénylő indítványt kell  tárgyalnunk mai napi ülésünkön, és majd
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utána  javasolnám a  levételt  is.  Javaslom először  a  kiküldött  napirendi
pontok  megtárgyalását  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az  ülés  elején
képviselő-társaimnak  kiosztott  sürgősségi  indítványokat,  a  „Javaslat
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosítására”
című  előterjesztést  a  43.  napirendi  pontként,  valamint  a  „Javaslat  a
Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott  menetrend-módosítási  javaslat
elfogadásának tárgyában – 13-as járat” című előterjesztést a 44. napirendi
pontként  tárgyalja  meg  a  közgyűlés.  Kérdezem  Motyovszki  Mátyás
bizottsági  elnökhelyettes  urat,  hogy  a  sürgősségi  indítvánnyal  érintett
napirendeket az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság megtárgyalta-e.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! Az ügyrendi,  jogi  bizottság
mindkettő napirendi pontot megtárgyalta, és 5 igen szavazattal elfogadta,
és közgyűlés elé terjesztettük. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  most  kérdezem  Szántó  Péter  bizottsági
elnökhelyettes urat, hogy a sürgősségi indítvánnyal érintett napirendeket a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság megtárgyalta-e.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A
sürgősségi  indítványokat  a  pénzügyi,  gazdasági,  városüzemeltetési
bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal elfogadását javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Bízom  benne,  hogy  a  jegyzőkönyv  számára  rögzíthető  a  bizottsági
elnökhelyettes  úrnak  a  mondanivalója.  Köszönöm  szépen  a  bizottsági
elnökhelyettes uraknak a tájékoztatását. Szavazást rendelek el a nyílt ülés
43.  napirendi  pontjaként  felveendő  sürgősségi  indítvánnyal  érkezett
napirendre.

Amennyiben támogatják, kérem, igennel szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési
határozatainak  módosítására”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő
tárgyalását – mellette szavazott 13 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, Utassy Éva), távol lévő
2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2020. (I.23.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosítására”

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  január  23-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési
határozatainak  módosítására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  43.
napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

És  most  szavazást  rendelek  el  a  nyílt  ülés  44.  napirendi  pontjaként
felveendő sürgősségi indítvánnyal érintett napirendre. 

Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott
menetrend-módosítási  javaslat  elfogadásának  tárgyában  –  13-as  járat”  című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalását – mellette szavazott 13 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, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2/2020. (I.23.) határozata

„Javaslat a Volánbusz Zrt. által benyújtott menetrend-módosítási javaslat
elfogadásának tárgyában – 13-as járat” című előterjesztés sürgősségi

indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  január  23-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Volánbusz Zrt.  által  benyújtott  menetrend-
módosítási  javaslat  elfogadásának tárgyában –  13-as  járat”  című előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 44. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Indítványozom,  hogy  a  közgyűlés  további  egyeztetés  céljából,  ahogy
javasolta Szabó alpolgármester úr is, a nyílt ülés napirendi pontjai közül a
37.  napirendi  pontot,  a  „Javaslat  a  dunaújvárosi  717  hrsz.-ú,  Lőtér-
Dunaújváros megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázati
felhívás elfogadására” vegye le, ahogy elmondtam. 

Aki a napirendi pont levételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pont
levételét – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Utassy  Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  2  fő  (Gombos  István,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2020. (I.23.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontok levételéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2020.  január  23-ai  nyílt  ülésének
meghívó szerinti  37. napirendi pontját,  mely „Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú,
Lőtér-Dunaújváros  megnevezésű  ingatlan  üzemeltetésére  vonatkozó  pályázati
felhívás elfogadására” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Most pedig döntenünk szükséges a nyílt ülés napirendi pontjairól.

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott
13 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, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2020. (I.23.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 2020.  január  23-ai  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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
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4. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/24-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalására

5. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

8. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

9. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

10. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  október  31-ei,
2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi
Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 4.
számú módosítására

13. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálására

14. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros,
Római  krt.  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség
ingyenes használatba adására

15. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására 

16. Javaslat  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására

17. Javaslat  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadására

18. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító  berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására
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19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő  Megállapodásra  a
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról
(2020. január 1.-től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére

20. Javaslat az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáira

21. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira

22. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa
Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összefüggő  464/2019.
(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel
kötött tervezési feladatok átadását érintette

23.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Intergrált  Területi  Program
módosításának elfogadására

24. Javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos döntések meghozatalára

25. Javaslat  Dunaújváros  a  0174,  0172/19,  0173/1  és  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

26.  Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására

27. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítése  miatt
felmerülő költségek finanszírozására

28.  Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  tárgyban  hozott  DMJV
Közgyűlésének 842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról

29. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  650/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)
határozata módosításra és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.-ben felügyelőbizottsági tag visszahívására, új felügyelőbizottsági
tag megválasztására

31. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 706/2019.  (XII.05.)  és
710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondására és új ügyvezető megválasztására

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük
időarányos  teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról
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33.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)
határozata módosításra

34. Javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött
koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,
valamint egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan

35. Javaslat a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízására büntetőjogi felelősség
megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.
gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátására

36. Javaslat a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban
található ingatlanok hasznosítására

37. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására

38. Javaslat  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
1. módosítására

40. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi
munkájáról beszámoló elfogadására

41. Javaslat  a  Fejér  04.  számú országgyűlési  egyéni  választókerületében 2020.
február  16.  napjára kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok
póttagjainak megválasztására

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosítására

43.  Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott  menetrend-módosítási  javaslat
elfogadásának tárgyában – 13-as járat

Pintér Tamás polgármester:

És  most  szavazást  rendelek  el  a  meghívott  személyek  részére
tanácskozási jog biztosításáról.

Amennyiben elfogadják, kérem, igennel szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosítását a közgyűlés nyílt
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ülésén  –  mellette  szavazott  13  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, Utassy Éva), távol lévő
2 fő (Gombos István, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
5/2020. (I.23.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 2020.  január  23-ai nyílt  ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:

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

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

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

4. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/24-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

5. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző

7. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

8. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester
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9. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

10. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

11. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  október  31-ei,
2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére
Előadó: a polgármester

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi
Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 4.
számú módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
              a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

13. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
              a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

14. Javaslat a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros,
Római  krt.  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség
ingyenes használatba adására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

15. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

16. Javaslat  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
              a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

17. Javaslat  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

18. Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító  berendezések
üzemeltetési munkáinak ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő  Megállapodásra  a
dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról
(2020. január 1.-től december 31.-ig) terjedő időszak megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

20. Javaslat az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

21. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

22. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa
Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összefüggő  464/2019.
(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel
kötött tervezési feladatok átadását érintette
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

23.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Intergrált  Területi  Program
módosításának elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

24. Javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

25. Javaslat  Dunaújváros  a  0174,  0172/19,  0173/1  és  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

26.  Javaslat  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési
költségeinek elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítése  miatt
felmerülő költségek finanszírozására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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28.  Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  tárgyban  hozott  DMJV
Közgyűlésének 842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

29. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  650/2019.  (XI.21.)
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)
határozata módosításra és a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.-ben felügyelőbizottsági tag visszahívására, új felügyelőbizottsági
tag megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

31. Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 706/2019.  (XII.05.)  és
710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondására és új ügyvezető megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük
időarányos  teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)
határozata módosításra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

34. Javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött
koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,
valamint egyéb jogi feladatok ellátására vonatkozóan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

35. Javaslat a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízására büntetőjogi felelősség
megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.
gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátására
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

36. Javaslat a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari  Parkban
található ingatlanok hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

38. Javaslat  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének
1. módosítására
Előadó: a polgármester

40. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi
munkájáról beszámoló elfogadására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző

41. Javaslat  a  Fejér  04.  számú országgyűlési  egyéni  választókerületében 2020.
február  16.  napjára kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok
póttagjainak megválasztására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző, az OEVI vezetője

42. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosítására
Előadó: a polgármester

43. Javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott  menetrend-módosítási  javaslat
elfogadásának tárgyában – 13-as járat
Előadó: a polgármester

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 napirendek elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját.
1. napirendi pontunk, tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két  ülése  közötti  időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb
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eseményekről  és  az  átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri
határozatokról.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az
ülésünk elején kézhez kapták Szepesi Attila képviselő úr 2019. december
19-én elhangzott és átalam kiegészített kérdésre a választ táblázatokkal
együtt.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás  a  tájékoztatóval
kapcsolatban  van-e.  Igen,  van,  ügyrendi  hozzászólásra  jelentkezett
Szepesi Attila képviselő úr. Ügyrendben megadom neki a szót. 

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! A zárt ülésről nem tetszett
szavazni,  nehogy  még egyszer  össze  kelljen  ülni.  Vagy  nem lesz  zárt
ülés? Bocsánat!

Pintér Tamás polgármester:

Kérem szépen Molnár  Attila  aljegyző urat,  hogy tájékoztassa képviselő
urat a zárt ülés napirendi pontjával kapcsolatos témában.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A zárt ülés napirendi pontjait
a  zárt  ülés  elején  kell  megszavazni  a  tisztelt  közgyűlésnek.  Ez  áll  a
kormányhivatal  legutóbbi,  egyik  legutóbbi  törvényességi  felhívásban.
Ennek megfelelően kell eljárni. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  A  napirend  vitáját  lezárom.  Aki  a  tájékoztatót
elfogadja, kérem, igennel szavazzon! A szavazást, ugye már a kérdésem
után  nyomták  a  gombot.  Kérdeztem,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.
Nem  volt  akkor,  de  természetesen  nagyvonalúan  megadom  a  szót
Szepesi  Attila  képviselő  úrnak.  Csak  későn  nyomta.  Legyenek
figyelmesebbek legközelebb, kérem!

Szepesi Attila képviselő:

Lehet,  hogy  én  későn  nyomtam,  elég  idős  koromban  születtek  a
gyerekeim, de szóval azért ami a jog, az jog. De ha akarja, elveheti tőlünk
a szót. Semmi gond ezzel, polgármester úr, de egyszerre két gombot nem
lehet nyomni, ügyrendit is, meg szót is kérek. De ha ezt meg tudják oldani,
akkor a következőben így lesz. Ráteszem a kezem mind a két gombra.
Először is szeretném megköszönni a korrekt tájékoztatást a polgármesteri
hivatalnak, amit kértem, nagyjából megkaptam. Egy-két dolog még azért
hibádzik, nem kaptuk meg az elfogadó nyilatkozatokat, és a fakivágásról
szóló határozatokat az első fákról. Hát, én gondolom, ez elég baj, mert
ebből még büntetőügy is lehet, de remélem, ezek megvannak, és pótolják,
mint ahogy eddig is mindent pótolnak. Én egyetlen dolgot, egyetlen dolgot
szeretnék  kérdezni,  és  ha  lehet,  a  következő  közgyűlésre  egy
tájékoztatást,  az  anyagban,  amit  megkaptam,  a  megbízási  díjakról  egy
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korrekt anyag, és olvastam, hogy van DSZSZ felszámolási összekötő vagy
kapcsolattartó.  Nagyon  jónak  tartom,  ugyanis  a  többi  képviselő-társam
elég új,  kb.  négyszázmillió  forintunk van a DSZSZ-ben.  Négyszázmillió
forintunk  van  a  DSZSZ-ben,  és  nem  szabad  engedni,  hogy  ez  a
felszámolás  nagyon  hamar  befejeződjön.  A  mostani  felszámoló,  nem
tudom, hogy az-e a felszámoló, aki volt, velünk nagyon hamar be akarta
fejeztetni ezt a felszámolást, nem engedtük. Nagyon sokat jártunk Vántus
Judittal, ki nem rúgják, hogy megemlítem a nevét, Benkovics Kornéliával
bíróságra egyoldalúan...

Pintér Tamás polgármester:

Benkovics Kornéliát önök rúgták ki.

Szepesi Attila képviselő:

Tehát nagyon sokat jártunk bíróságra, de a bíróságon sem tudtuk elérni az
igazunkat,  és  ezért  kérem,  hogy  a  következő  közgyűlésre,  hogy  hogy
állunk a DSZSZ felszámolásával,  arról  egy tájékoztatót,  ha kaphatna a
képviselő-testület,  mert  ott  nagyon  sok  pénzünk  van  benne.  Azt  nem
szabad elengedni.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én azt
hittem, hogy januárban úgy tudunk leülni  ezen a közgyűlésen, hogy az
érdemi  munkával  foglalkozunk.  De  a  mai  napirendi  pontok,  illetve  a
nyilatkozatok alapján ez sajnos nem fog menni. És az lenne a javaslatom,
hogy a mai  közgyűlésen tisztázzuk már ezeket  a  dolgokat,  amit  az ön
munkatársai nyilatkoznak bizonyos témákban. És ha a nyilvánosság előtt
tisztázzuk,  önök is  mondanak valamit,  mi  is  mondunk valamit,  akkor  a
közvélemény, a Dunaújváros lakossága nem tudja, hogy kinek van igaza,
vagy  kinek  nincs  igaza.  A  beszámolóból  három  dolog  maradt  ki,  de
természetesen ezt kiosztották a sürgősségi indítványba, hogy megkapta a
város a hétszázhetvenhárommilliós hitelt a magyar kormánytól.

Pintér Tamás polgármester:

Az engedélyt.

Szepesi Attila képviselő:

Az  engedélyt,  igen,  tehát  gondolom,  ha  a  bankkal  megkötötték  a
szerződést,  akkor  hitel  is  van.  Hozzá  ugye  az  OTP  megadta  az
egymilliárdos  hitelről  az  engedélyt,  és  ugye  módosítjuk  a  kétmilliárdot
most  sürgősségi  indítvánnyal  kettőről  egyre.  Illetve  egy  fontos  dolog
maradt  még  ki,  amin  nagyon  meglepődtem,  hogy  nem  szerepelt  a
beszámolóban,  hogy  itt  járt  Dunaújvárosban  Mátyás  király  álruhájában
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr. És nem tudom, hogy, és nem tudom,
hogy ez hogy van,  mert  polgármester úr  nyilatkozatait  régen olvastam,
nagyon tetszett. Most nem tudom, a pénzért jött, vagy kanosszajárás volt
részükről.

Pintér Tamás polgármester:
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Orbán Viktor pénzért szokott jönni?

Szepesi Attila képviselő:

Nem, nem, hát nem. Orbán Viktor nem. Én csak kérdezem. És azokat a
dolgokat, amit kéne tisztáznunk. Megjelent a Dunaújváros újságban és a
facebookon is, hogy mi 2 milliárd forinttal adtuk át a kasszát. Polgármester
Úr! Ön a saját aláírásával elismerte, hogy 2,4 milliárd volt a költségvetési
számlán, és 500 millió volt  a kötvény számlán. Lehet, hogy nagyvonalú
egy kicsit, hogy a 2 milliárdból 2,9 milliárd lett, illetve még kaptak 500 millió
adófeltöltést,  tehát  önök  3,3  milliárdból  gazdálkodtak,  és  nem  kell  azt
mondani,  hogy  a  Fideszesek  kiürítették  a  kasszát.  Biztos  voltak
nehézségek, de a korrekt számokat, azt ismerjék már el, legyen szíves!
Hiszen ön az aláírásával ezt elismerte. A következő téma, amit le kéne
tisztáznunk, ez az egy, még mindig azt mondják, 1,5 millliárd hitel. Igen,
1,5 milliárd hitelt igényeltünk a magyar kormánytól bizonyos feladatokra.
Októberig nem tudom, hogy hány százmilliót,  kb. olyan 700 milliót el is
kezdtünk,  megelőlegeztük,  de  azokat  a  megelőlegezett  munkákat  önök
most a bank, a magyar kormánytól megkapták, és gondolom a bank is
fogja folyósítani, mert ezeket a hiteleket számla alapján folyósítja önöknek
a bank. Nem tudom, hogy mi lett a másik 750 vagy 770 milliónak a sorsa.
Én  úgy  tudom,  hogy  november  29-ig  erre  kötöttek  munkát,  ha  meg
kötöttek munkát, akkor a DVG-vel kötöttek munkát in house-ba, de akkor
meg szeretnénk látni azokat a versenytárgyalásokat, azokat a papírokat,
versenytárgyalási jegyzőkönyveket, kik nyerték el ezt a munkát. És ezt úgy
gondolom, hogy bármikor  fel  lehet  mondani,  ha önök úgy tartják,  hogy
ezek  a  munkák  nem  szükségesek  a  városra.  Még  elfelejtettem  előbb
mondani,  hogy természetesen az önkormányzatnak köszöntem meg az
adatszolgáltatást, mert ugye a DVG-től nagyon gyenge adatszolgáltatást
kaptam, de hát egyszer majdcsak kikényszeríti a bíróság, a DVG is adjon
rendesen adatokat. A másik ilyen téma, amit a polgármester úr is említett
a facebookján, én követem. Iváncsa. Szabó Imre úr a tanú rá a Bacsó
filmből,  hogy  mennyit  tárgyaltunk  a  BV-vel,  Belügyminisztériummal,
mindenkivel. Imre, akkor még NIPÜF volt? NIPÜF-fel. Mi ide akartuk hozni
ezt a beruházást. Arra a területre, ahova kigondoltuk, nem lehetett, mert
valami fővezeték ment. Ajánlott a BV egy másik területet. Szintén nem volt
jó, mert a közepén volt egy nagy árok, amin nem lehetett volna létrehozni
ezt a logisztikai központot. Ezért választhattunk, hogy vagy elvisszük ezt
máshova, és ott kapunk egy bizonyos iparűzési adót, ha arra a területre
visszük,  ugyanúgy,  mint  ahogy  Rácalmással  megegyeztünk,  vagy
elvesztik ezt a Modern Városok Programot. Lehet minket ezért megfeddni,
de ha beindul ez a beruházás, a mostani önkormányzat bevételét fogja
növelni.  Mert  máshova  ezt  a  beruházást  Dunaújváros  környékén  nem
lehet megvalósítani, a városnak nincs kb. tíz hektár egybefüggő területe,
az összes terület, az összes környékbeli terület, az mind magánszemélyek
vagy  az  OTP Ingatlanforgalmazó  kezében  van  a  város  környékén.  Az
egyik legnagyobb szívügyem, és remélem, hogy ebben polgármester úr
partner lesz, Dunaújvárosban kevés dunaújvárosi  unikum van, az egyik
ilyen unikum a női kézilabda. A festők szokták mondani, hogy a történelem
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nem ismétli  meg önmagát,  amikor  másodszor  is  elesnek a létrával,  és
nagyon  kérem a  polgármester  urat,  hogy  ne  ismétlődjön  meg  az,  ami
egyszer már megismétlődött, hogy valakik direkt tönkreteszik a kézilabda
szakosztályt, utána egy-két magánszemély megveszi, és utána nagyon jó
pénzért visszavásárolja a város. Ez a történelem folyamán már egyszer
megtörtént.  A  kézilabdára  vonatkozóan  akkor  nyilatkozták  azt,  hogy
mennyi,  az  ügyvezető  úr  nyilatkozta,  hogy  mennyi  hitele  van  a
kézilabdának.  Ez  csak  rajtunk  múlik,  hogy  a  tagi  kölcsönt  átalakítjuk
végleges támogatássá, vagy marad továbbra is tagi kölcsön, és akkor a
kézilabda  szakosztályt  fel  kell  számoltatni.  Én  megígérem  önnek,  ha
egyszer bejön egy ilyen előterjesztés, hogy alakítsuk át a női kézilabda
szakosztály tartozását vissza nem térítendő támogassá,  én meg fogom
szavazni.  Nem szabad engedni,  hogy Dunaújvárosban a kézilabda,  női
kézilabda megszűnjön. És ezért dolgoznunk kell. Az sem igaz, hogy nem
tudtak működni, hiszen az utolsó, nem tudom, hogy még önök, vagy mi
szavaztunk meg 41 millió támogatást, amit januárban kaptak ők meg csak.
De hátha októbertől  januárig el tudtak működni 41 millió forinttal,  akkor
mégsem olyan vészes a helyzet, és szerintem nincs olyan sok tartozásuk.
A szóvivő úr azt nyilatkozta a nyugdíjasok pénzével kapcsolatosan, hogy
meg  kell  nézni  a  gazdálkodást,  mert  nagyon  nehéz  helyzetben  van  a
város.  Meg kell  nézni  a  gazdálkodást,  és  majd visszatérünk november
hónapban arra, hogy a nyugdíjasok megkapják-e a pénzüket, vagy nem.
Hát, úgy érzem, hogy nekünk is kéne valamit csinálni ezzel kapcsolatban,
mert ha tényleg olyan rossz a helyzet, ahogy mondják, de hát gondolom,
jövő  február  közepén  lesz  már  közgyűlés,  ahol  meg  tudjuk  nézni  a
költségvetést, hogy milyen költségvetést készítettek. És remélem, hogy a
költségvetés készítőjétől is lehet majd kérdezni, hogy azok a sorok hogy
jöttek ki, ezért úgy gondolom, hogy nekünk, önkormányzati képviselőknek,
alpolgármestereknek, felügyelőbizottsági tagoknak, igazgatósági tagoknak
is hozzá kéne járulni ehhez a pénzügyi helyzet javításához. És ugyanazt
javasolnám, amit a szóvivő úr, hogy mindenki mondjuk október 31-ig a fele
díjazásáért  dolgozzon,  és  ha  a  város  helyzete,  pénzügyi  helyzete  úgy
hozza, akkor mindenki egyben megkapja az elmaradt bérét, járandóságát
akár a novemberi, akár a decemberi fizetésével együtt. És én szeretném,
ha  ezt  képviselői  indítványként  most  a  polgármester  úr  meg  is
szavaztatná. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Jó. Köszönöm szépen képviselő úrnak a hozzászólását. Természetesen
majd  szavazást  fogunk  elrendelni  a  napirendi  pont  végén,  amikor
mindenki elmondta a hozzászólását. Én természetesen, akik okozták ezt a
brutális  legatyásodását  az  önkormányzatnak,  én  azt  gondolom,  hogy
egészen egyszerűen el  kellene venni  tőlük visszamenőlegesen is azt a
pénzt, amit kaptak, amikor csődbe vitték a dunaújvárosi önkormányzatot,
a Dunaújváros várost olyan csődhelyzet közelébe sodorták, akkor nekik
egy fillér  sem járt  volna. És azt gondolom, hogy visszamenőlegesen el
kellene  az  ő  pénzüket  is  venni,  ami  miatt  most  nem  lehet  három
alkalommal  a  nyugdíjasokat  támogatni.  És  szégyen  szemre
természetesen lehet ilyen javaslatokat tenni, de én azt gondolom, hogy az
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ilyen politikai megnyilvánulások önhöz nem voltak méltóak. De nem volt
egyébként méltó az egész hozzászólása, mert én azt gondoltam, hogy bár
ön azt  szokta mondani,  hogy nem ért  annyira  a pénzügyekhez,  de  az
biztos,  hogy  a  politikai  felszólalásokhoz  én  azt  gondolom,  hogy  meg
végképp  nem.  Amikor  ön  itt  próbált  egyébként,  igyekezett  szakmai
hozzászólásokat is tenni,  közben olyan megjegyzéseket  is tett,  ami azt
gondolom, hogy egészen egyszerűen méltatlan önhöz, az elmúlt években
elvégzett munkáját teszi a nullával egyenlővé. Én azt gondolom, hogy az
példának  okáért,  amikor  ön  itt  most  elkezd  gyurcsányozni,  aki  a
tudomásom  szerint  egy  magánlátogatáson  volt  Dunaújvárosban,  és
amikor azt kívánja mondani, hogy pénzért jött,  akkor felmerül a kérdés,
hogy amikor Orbán Viktor ide Dunaújvárosba járt, akkor ő önöktől szedte-
e be a sápot, vagy mire gondolt ön. Tehát, hogy ez volt-e a szokás abban
az időben.  Csak szeretném jelezni,  hogy ebben a mostani  időben már
nem ez a szokás. Ide Fideszes vezetők nem fognak többet úgy jönni, hogy
pénzért, illetve semelyik politikus nem jön ide pénzért. De azért szeretnék
pár  dologra  reagálni,  hogyha  megengedi  majd  a  tájékoztató,  minden
kérdés végén. Parancsoljon, Lőrinczi Konrád képviselő úr!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  elmúlt
időszakban január hónapban kaptam néhány megkeresést városlakóktól,
melyet  most  közgyűlés  elé  kívánok  hozni.  Ezeknek  a  problémáknak  a
megoldását szeretném kérni. Négy ügyet hoztam most közgyűlés elé. Az
egyik lakó jelezte számomra, hogy az Október 23. tér 3-as lépcsőház előtt
kettő darab fa is kiszáradt, ezek helyett új fa ültetését kéri. A kérésem az
lenne, hogy vizsgáljuk meg a két fát, és hogyha valóban nem menthetők,
akkor helyettük új fákat kérek. A másik téma, a Széchenyi István utca 3/A
lépcsőház melletti füves területen tilosban parkolnak az autók. Lakossági
kérés,  hogy  a  parkolásgátló  cölöpöket  helyezzünk  el  a  zöld  terület
védelme érdekében itt a Széchenyi István utca 3/A melletti füves területen
a parkolás, a tilosban parkolás megakadályozására. Másik téma, a 29-es
járat nem megy be a Rómaira, ezzel az üggyel is megkerestek. Ez főleg
azoknak az időseknek problémás, akik elhunyt szeretteikhez szeretnének
a  Rómairól  a  temetőig  eljutni.  Korábban  is  felmerült  ez  a  kérdés.  Ezt
szeretném tolmácsolni, hogy a 29-es járat a Rómaira menjen be, a lakók
közvetlen járattal szeretnének eljutni a temetőig. A másik téma, falevelek
összegyűjtését  kérném  az  Erkel  kert  9-15.  közötti  területen.  Itt
halmozódtak  föl  a  falevelek.  Ennek  a  megoldását  szeretném  kérni.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Szeretném  kérni  akkor  én  is,  hogy
vizsgálják meg a Széchenyi tér előtti  parkolóhely, illegális parkolóhellyel
kapcsolatos  lehetséges  megoldásokat.  A  29-es  járattal  kapcsolatosan
szeretném  tájékoztatni  képviselő  urat,  hogy  egy  nagyon  komoly
egyeztetés elindult a busztársasággal, és a jövőben szeretnénk minden
ilyenfajta  irányú  problémát  orvosolni.  Az  egyik  ilyen mai  közgyűlés  elé
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kerülő napirendi pontunk éppen egy megoldási javaslatot tartalmaz a 13-
as  busznak  az  ismételt  elindításával  kapcsolatosan,  de  természetesen
tudjuk,  hogy  ez  csak  részproblémát  orvosol,  mert  a  Rómairól  utazó
nyugdíjasok  is  többen  jelezték  már  hozzánk  is,  és  erre  szeretnénk
megoldást  találni.  Az  első  kérdésével  kapcsolatosan,  természetesen
megvizsgáljuk, de azért meglepő egy Fideszestől, hogy egy fa kivágását
kéri. Köszönöm szépen. A következő, Mezei Zsolt alpolgármester úr!

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy pár
szóban Szepesi képviselő úrnak szeretnék válaszolni, ha szabad. Az első
ugye legyen akkor a Gyurcsány Ferenc látogatása Dunaújvárosban. Önök
ismerik azt a képviselőt, aki itt ült az elmúlt ciklusban, és a ciklus vége fele
halálos  betegségben szenved,  és  tényleg  a  lehető  legrosszabb emberi
állapotban van. Az volt az egyik utolsó kérése, mondhatnám már így, hogy
elnök úr látogassa meg. Azért volt itt a városban. Én akkor ezt elmondtam
az  önök  újságírójának,  a  Hírlap  vezetőségének,  mert  fölhívtak,
megkérdezték, nekik elmondtam. Másnap mégis egy olyan politikai cikk
jelent  meg  a  Dunaújvárosi  Hírlapban,  és  az  alapján  ön  is  hasonlókat
kérdez,  ami  számomra  ezen  tájékoztatás  után  ez  gyomorforgató  és
felháborító, és egyszerűen szavakat nem találok erre az aljasságra, hogy
ilyet  egyáltalán  ki  mernek  mondani  a  szájukon,  hogy  eljönnek
meglátogatni egy beteget, és ebből politikai ügyet próbálnak gerjeszteni,
mindegy, hogy ki az.  Ez túl megy minden emberi gondolatokon. A Vasmű
úti platánsorról kérdezett. A Dunaújváros, Vasmű úton vagyoni kárt okozó
fakidőlés  következtében  az  önkormányzat  kezdeményezte  a  teljes
platánfasor műszeres statikai vizsgálatát. A vizsgálat eredményeiről 2019.
XI. hó 26-ai nappal jegyzőkönyv készült. A vizsgálat feltárta, hogy a fasor
elsődleges  tartógyökérzete  a  közműfeltárások  és  a  talajfeltörés
következtében  nagyrészt  elpusztult  a  Vasmű  út  felújítása  során.  A
másodlagosan  képződött  gyökérrendszer  támasztási  funkcióit  már  nem
tudta ellátni, és a felújítás következtében is károsodott.  A fák műszeres
statikai  vizsgálata  kimutatta,  hogy  a  fasor  90%-a  beavatkozás  nélkül
lehetséges  veszélyt  jelent  az  emberélet  és  vagyontárgyakra.  A
szakvéleményben leírtak alapján az önkormányzat és a további esetleges
balesetek  kizárása,  az  egységes  fasor  kialakítása,  és  a  bizonytalan
eredményt felmutató metszési munkák magas költségei miatt, valamint a
346/2008.  (XII.20.)-ai  7.  §  (1)  bekezdése  alapján  megelőző,  azonnali
intézkedésként  élet-  és vagyon-,  egészségvédelemre tekintettel  a teljes
fasor kivágását határozta el. Mutatnék egy pár jegyzőkönyvet és mérési
adatot a Vasmű úti  platánokról.  Ez az első állapotfelmérés és kezelés,
minden  egyes  fának  gödöllői  egyetemi  rektor  által  kiküldött  szakértője
vizsgálta  föl.  Ebben  a  szakértői  vizsgálatban  röviden  összefoglalva  az
jelent  meg,  hogy  kéri  a  gyökérnek  a  vizsgálatát.  Szemmel  három  fa
kivételével a Vasmű úti platánsor élet- és balesetveszélyes, de ezt merte
leírni  abban  az  esetben,  amíg  nincsen  megtámasztva  műszeres
vizsgálattal. A műszeres vizsgálatot is mutatnám, elvégezték a Vasmű út
platánfáinak a műszeres vizsgálatát, dokumentálva van mindennel, amit
ezt közzé is tettük, ezt lehet látni. Ez kimutatta azt, hogy minden egyes
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platánsor, mondom három kivételével élet- és balesetveszélyes, bármilyen
pillanatban összedőlhet. Bármilyen pillanatban kidőlhet. Ez meg is történt
ugye,  egy  kidőlt.  Ezek  utána  történtek.  A  tűzoltóság  a
katasztrófavédelemmel,  pontosabban  a  katasztrófavédelem  a
tűzoltósággal együtt másnap, a fakidőlés után másnap három fát azonnal
kivágásra kellett gondolni, mert megindult a dőlés irányába. Lehetett látni,
hogy torlódik a föld, ki fog dőlni, perceken belül ki fognak dőlni a fák. Ekkor
úgy döntött  a polgármester úr és a szakértői  csoport,  és több mint hat
szakértő  csoport  volt  itt  Dunaújvárosban  ez  ügyben,  hogy  ezek  a
jegyzőkönyvek alapján a teljes fasor kivágását rendelik el, rendeljük meg a
DVG Rt.-től. Ez meg is történt, és polgármester úrnak ebben az esetben
joga és kötelessége ezt megtenni. Lehet ezt húzni, ezt az időt. Lehet azt
csinálni,  hogy elindítjuk  a  folyamatot,  ugye miután dunaújvárosi  jegyző
ebben  az  esetben  nem  szólhat,  más  önkormányzat  jegyzője  van,  ez
minimum harminc nap, szerintem keveset mondtam, mindenki azt mondta,
minimum harminc, hatvan, kilencven nap is lehet, mire ezt a vizsgálatok
alapján ők eldöntik. És ha akkor, abban a kilencven napban abban a nagy
szélben, vagy bármi ami azóta történt, kidől egy fa, és rádől bárkire ebben
a városban, akkor pont az ellenkezőjét mondták volna. Tegye föl a kezét
az,  aki  ezt  meg  merte  volna  tenni,  hogy  úgy  hagyja  ezeket  az
életveszélyesnek minősített fákat, ahogy van. Mutatnék azért még valamit.
Ki van vágva ugye most mindegyik, látjuk a törzsmaradványokat látjuk a
földben. Azt  mondják a nem hozzáértők,  hogy lám-lám ezek milyen jól
néznek ki, feleslegesen voltak kivágva. Ma reggel 8,00 órakor ment ki az
első autó, hogy megbontsuk, megbontsák a szakemberek a törzseket, és
elkezdjék kiszedni a gyökérzetet a Vasmű útról. Mutatnám az ott elkészült
fényképet, az elsőt csinálták meg, kérdésem, azt ami szemre a legszebb.
Ez így van. Ez így van, megy a fúró, körbe van a törzs, fehér és belül
alatta 15-20 centivel a föld alatt el van rohadva. Tehát azt mutatja ez a
fénykép  is,  amit  a  műszeres  vizsgálat  is  megmutatott.  Természetesen
képviselő úrnak átadom. Nem gondolom azt, hogy felelős városvezetőként
máshogy lehetett volna dönteni ebben a kérdésben. Nem gondolom azt,
hogy  politikai  kérdést  kell  ebből  a  fasorból  csinálni.  Természetesen
pótolva lesznek a fák, mindegy, hogy mit ír az újság. Nyilvánvaló, megvan
már, tegnapelőtti nappal sikerült az erdészetnél személyesen megtekinteni
azokat a fákat, és nem mi voltunk, hanem szakértők, amiket javasolnak
Dunaújváros új fasorjának. Erről szavazást fogunk a városlakók körében
szervezni,  a  városlakók  meg  fogják  tudni  szavazni,  hogy  abból  a  két
fajtából, ami a fasornak elképzelhető, melyik fogja díszíteni a következő
hetven-nyolcvan évben Dunaújváros főutcáját. Természetesen, ha további
kérdés  van  a  fasorokkal  kapcsolatban,  akkor  szívesen  állok
rendelkezésére.  A falevélre Lőrinczi  Konrád úrnak egy gondolatot  hadd
mondjak el.  Az egész várost takarították most, és vannak olyan helyek,
vannak  olyan  városrészek,  szakaszok,  ahova  bármi  oknál  fogva  nem
jutottak el még a munkásaink, és természetesen az Erkel kertbe el fognak
menni, mert ha látta, akkor most már a Batsányin végeztek. A Batsányi
fölső részén vannak, és ez a terület következik. Azt el kell  mondanom,
hogy  ilyenkor  az  utolsó  takarításnál  ugye  a  közmunkaprogramnak  a
problémái miatt, ami ugye állami szintű, és nem a mi szintünk, két héttel
ezelőtt négy darab ember tudta szedni a faleveleket. Négyen takarítják a



24

várost  falevél  szinten,  olyan  szinten  a  DVG  Rt.  által  foglalkoztatott
közmunkások. Az erdészeknek most más dolga van. Ezért úgy döntöttünk,
és  az  megoldás  lesz,  hogy  idén  őszre  gépesítjük,  és  lehetőleg  a
legspeciálisabb  és  a  lehető  legjobb  gépekkel  fogjuk  ezt  a  problémát
megoldani.  Ígérem,  hogy  őszre  ez  a  probléma  csökkenni  fog,  az  idei
költségvetés terveit látva nem tudjuk azokat az összes gépet megvenni,
ami szükséges lenne ahhoz, hogy Dunaújvárosban mondjuk egy hónap
alatt el lehessen takarítani a faleveleket, de elindultunk ezen az úton, és
bízok abban, hogy az ősztől nem lesz ennyire problémás ez, és nem kap,
amit önöktől kaptunk, azokkal a gépekkel, lehetőségekkel idáig jutottunk
el, de ezen változtatni fogunk. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen  alpolgármester  úrnak  a  hozzászólását.  Annyit  én  is
hozzátennék, ha már itt a fakivágásokkal kapcsolatosan volt tájékoztató,
hogy én azt mondom Szepesi Attila képviselő úrnak, hogy amennyiben az
ő lelkivilága, az ő lelkiismerete megengedi azt, hogy még egy feljelentést
is  tegyen,  tehát,  hogy  önök  egyébként  veszélyeztették  az  ott  elhaladó
embereknek  az  életét  azzal,  hogy  nem  vizsgálták  meg  a  Vasmű  út
felújítása után, hogy milyen állapotban vannak, vagy közben, vagy előtte,
hogy  milyen  állapotban  vannak  ezek  a  fák,  önök  veszélyeztették  az
embereket, szívük joga, hogy ezek után még feljelentést is tegyenek. Én
azt  gondolom,  hogy  mindezek  után  inkább  nagyon-nagyon  mélyen
hallgatni  kellene önöknek.  Szabó Zsolt  képviselő úr,  alpolgármester  úr,
parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bevallom
őszintén,  hogy amikor  Szepesi  képviselő  urat,  akkor  az  egyik  kedvenc
filmem egy mondata jutott eszembe, ami úgy hangzik, hogy „Sose szabad
fullba nyomni a kretént!” Tehát azért ezen én elgondolkodnék. Egyébként
megértem, hogy Szepesi képviselő úr valami, nem is tudom, keresztényi
indíttatásból szeret foglalkozni a város problémáival. Egyébként én örülök,
hogy foglalkozik vele, hiszen ön ismeri ezeket a problémákat a legjobban,
hiszen ön okozta. Mondjuk ki, a város mostani helyzetéért Szepesi Attila,
Cserna  Gábor,  Dorkota  Lajos  a  felelősek.  De  önök  ahelyett,  hogy
bárminemű  önkritikát  gyakorolnának,  valami  a  világból  kiforgatott
különböző  magyarázatokkal  próbálják  védeni  a  mundér  becsületét.  Én
megértem, hogy önök frusztráltak attól, hogy mi szeretnénk tisztességgel
a városlakók elé tárni azt, hogy mi történt itt az elmúlt kilenc évben, de úgy
gondolom,  hogy  akkor  járunk  el  felelősségteljesen  a  választóinkkal,
hogyha alaposan átvizsgáljuk, és mindenki számára elérhetővé tesszük az
elmúlt kilenc év átvizsgálásának az eredményeit. Vitatkozhatunk itt sokat,
és nyilván önök is el fogják mondani a saját érveiket, de azt gondolom,
hogy egy független jogi vélemény, az pontosan meg fogja mutatni, hogy
mik  történtek  itt  az  elmúlt  időszakban.  Ugyanakkor  pár  dolgot  azért
engedjenek meg nekem. Azért Szepesi képviselő úr lehet, hogy nem ért a
pénzügyekhez,  de  én  azt  gondolom,  hogy  okos  ember.  Ön  is  tudja,
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hogyha  polgármester  úr  pontosan  meg  fogja  mutatni,  hogy  mekkora
összeggel hagyták önök itt a város folyószámláját, de hogyha számolunk
egy picit,  ön is tudja, hogy azért még az az összeg, ami még az önök
állítása szerint is itt maradt, a város költségvetésének nagyságrendileg a
10%-a. Október önök ennyit, 5%-a, önök októberben a költségvetés 5%-
ával hagyták itt a kasszát, azért ezt nem lehet egy nagyszerű gazdasági
helyzetnek nevezni. És a másik, amit szeretnék elmondani a női kézilabda
kapcsán, hogy hát én azért nagyon remélem, hogy Szepesi képviselő úr
sosem  fog  érte  keményen  dolgozni,  és  engem  sosem  fog  unikumnak
tartani, mert az látszik, hogy amiért így aggódik, az nagyon nagy bajba
kerül. Önök engedték, hogy ez az akadémia háromszázmillió forint fölötti
adósságot görgessen maga előtt az önkormányzat részéről. Kilenc, nyolc
évig  volt  gazdasági  alpolgármester  képviselő  úr,  ön  akkor  miért  nem
gondolta, hogy ezt a kérdést rendezni kell. Akkor miért lehetett nyakra-főre
költeni  pénzt  mindenfajta  visszafizetés  és  felelősségteljes  gazdálkodás
átgondolása nélkül?  Miért,  száz napja vezetjük ezt  a  várost,  miért  kéri
rajtunk számon azt, hogy amit önök kilenc év alatt okoztak, azt nem tudtuk
száz  nap  alatt  megoldani.  Hozzáteszem,  meg  fogjuk  oldani,  és  olyan
módon fogjuk megoldani, hogy az a városlakók számára a legjobb legyen.
De én azokat kérem, hogy azért ezekbe egy picit így hát mélyedjen már el
a gondolataiban. És a hitel kérdése. Össze van gyűjtve, oda fogom önnek
adni, itt  van egy kimutatásban, hogy másfélmilliárd forint értékben önök
megrendeltek  munkákat,  szerződéseket  kötöttek,  határozat  vannak  rá.
Szívesen  odaadom  önnek,  nézze  meg,  és  ebből  kaptunk  meg  mi
nagyságrendileg  hat-hétszázmillió  forintot.  Akkor  a  többi  hiány,  nem?
Tehát, hogyha van egy szám meg egy kisebb szám, akkor a különbözete
az egy hiány, nem? Azért ha nem értünk a pénzügyekhez, akkor is ebben
megállapodhatunk.  Tehát  én  tényleg  arra  kérem  önöket,  hogyha  önök
felelősségteljesen  részt  akarnak  venni  a  város  munkájában,  akkor  az
igazság és a valódiság platformján kezdjünk el egymással beszélgetni. Én
erre  nyitott  vagyok,  ne  ilyen  légből  kapott  félremagyarázásokat
folytassunk. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Barta Endre alpolgármester úrnak megadom a szót. Parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én  is
készültem  pár  gondolattal,  igyekszem  ezeket  higgadtan  elmondani,  és
utána  reagálnék  Szepesi  Attilának  elsősorban,  képviselő  úrnak  a
kézilabdával felvett dolgaira. Tegnap volt a Magyar Kultúra Napja, és ezt
azt gondolom, hogy városunkban is nagyon méltó módon ünnepeltük meg,
és sor  került  a  Pro Cultura Intercisae díj  átadására.  Én azt  gondolom,
hogy a legjobb került Tóth Jánosné Végh Mária, Marika néni, szerintem
egy olyan körben vagyunk, hogy aki tegnap ott volt és látta, még én is
nyugodtan hívhatom Marikának, hiszen olyan fiatalosan volt közöttünk, és
ennek nagyon-nagyon örültünk.  Az,  hogy mi  tette  még méltóvá ezt  az
egész  ünnepet,  ugye  Dunaújvárosban  immár  nem először  ökomenikus
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imahetet rendeznek az egyházi felekezetek, és azt gondolom, hogy ez is
pontosan  azt  az  egységet  mutatja,  ami  a  városunkban  elindult.  És  én
nagyon-nagyon fontosnak tartom, ha már a kereszténység remélem, hogy
mindenki számára olyan fontos, amint mondja, hogy ez itt Dunaújvárosban
is időről időre megmutassa magát. És aki esetleg nem lett volna ott az
első három napon, én mindenféleképpen javaslom neki, hogy a mai, illetve
a holnapi alkalmon legyen ott. Holnap ugye a záróalkalom öt órakor lesz itt
a  Krisztus  Plébánia  templomban,  a  belvárosban  a  római  katolikus
templomban. És ezzel kapcsolatban még, ugye a Szent Efrém kórust is
hallhattuk, akik nagyon nagy örömre elfogadták a meghívást, és emelték a
fényét. A visegrádi dalcsokrukat hozták el nekünk, és hogy miért említem
a  visegrádi  dalcsokrokat,  hiszen  ugye  a  visegrádi  országok  közül
Lengyelország egyik nagyon fontos elem. És múlt hétvégén egy másfél
napot sikerült Lengyelországban töltenek Lesnoban, testvérvárosunkban,
és  nagy örömömre,  hogy azokat  a  kapcsolatokat  sikerül  erősíteni,  ami
valóban szükséges egy ilyen testvérvárosi  kapcsolatnál.  Tehát  ne csak
arról szóljon egy ilyen kirándulás, hogy odamegyünk, eszünk, iszunk egy
jót, beszélgetünk, majd hazajövünk. És azt láthattuk, hogy testvérvárosunk
nagyon jól működik már cseh testvérvárosaival, könyvtáraik, múzeumaik
és egyéb intézmények is közös pályázatokon vehetnek részt. És letettük
annak az alapjait, hogy ez a jövőben Dunaújvárossal is működhessen, sőt,
pont  a  mai  napon  kaptam  egy  személyes  meghívást  egy  lengyel
minisztertől  a  lengyel-magyar  barátság  napjára,  és  hamarosan  őt  is
üdvözölhetjük majd itt  Dunaújvárosban.  Én azt  gondolom, hogy ez egy
igen fontos dolog lehet  majd a városunkban.  A harmadik dolog,  amiről
szeretnék beszélni, és ezt is örömmel mondom, hogy elindult egy felelős
állattartásért  program,  illetve  egy  kerekasztal  beszélgetés  történt
megfelelő  állatvédelmi  szervezetekkel,  gyepmesterünkkel  és  a  hivatal
dolgozóival,  rendőrséggel,  és  olyan  eddig  be  nem  tartott,  előző
városvezetés  által  be  nem  tartott  ígéretek,  mint  a  zárt  kutyafuttatók
megvalósulása, illetve hogyan tudjuk segíteni  majd az állattartókat akár
ivartalanítási  programunkkal  a  későbbiekben,  és  viszont  természetesen
abban  is  mindenki  egyetértett,  hogy  sokkal  szigorúbban  kell  bizonyos
dolgokra  figyelnünk,  így  akár  a  póráz  nélküli  sétáltatás  vagy  a
kutyaürüléknek az összeszedése, és örömmel jelenhetem be, hogy erre is
egy olyan programot fogunk, ami folyamatosságot fog mutatni.  Tehát a
kutyás,  nem  kutyás  együttélést  is  tudjuk  egy  kicsit  finomítani,  és  azt
gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog lesz a városunkban. És
akkor Szepesi Attila úrhoz fordulok. Hát, azt látom, hogy önök folytatják a
már jól ismert gyűlöletkampányukat, azonban én csak egy tanácsot adnék
elsőkörben,  hogy ideje lenni  behúzni  önöknek a kéziféket  elsődleges a
kézilabdával  kapcsolatosan  is.  Mielőtt  válaszolnék  az  ön  felvetésére,
szeretnék  föltenni  egy  kérdést,  és  a  válaszom  olyan  mélységben  fog
történni annak fényében, hogy tud-e válaszolni, nagyon bízok benne, hogy
tud válaszolni, hiszen ahogy mondta, hogy fontos önnek a kézilabda, arra
kérném, hogy nevezzen meg öt játékost a kézilabda csapatunkból, akik
adott  esetben  mondjuk  tényleg  a  2019  őszén  is  ott  voltak.  Tehát
amennyiben  tud  válaszolni,  akkor  a  szakmai  kérdésekbe  is  nagyon
szívesen  belemegyek,  amennyiben  nem,  akkor  maradunk  a  gazdasági
vonalon.  Jó.  Jegyzőkönyvet  tartok  a  kezemben,  de  elsődlegesen
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mondanék egy Glinko Biloba nevű természetes gyógyszert,  ez pedig a
memória  javításra  szolgál.  2018.  október,  Szepesi  Attila  akkor  még
gazdasági  alpolgármester  úr  jegyzőkönyvbe  rögzített  szavai:
„Természetesen az utánpótlást továbbra is támogatja,  és kérjük majd a
DKKA Akadémia Kft.  szakmai, akár gazdasági menedzsmentjét, hogy a
jövőre  vonatkozóan  készítsenek  el  egy  olyan  programot,  hogy  kell-e
nekünk ez a felnőtt csapat. És felül kell vizsgálni, hogyan tudjuk tovább
működtetni  ezt  a  csapatot,  nem  ennyi  pénzből  és  nem  közpénzből.”
Köszönöm szépen. 2018. május, hát ön is pontosan levezeti azt, hogy a
kézilabda  vezetőség  hogy  halmozott  föl  ugye  kétszázötven,  vagy  akár
majd háromszázmillió forintos adósságot, és számonkéri őket. Itt volt ugye
a  vezetőségváltás.  Azt   jól  láthatjuk,  hogy  miután  megtörtént  a
vezetőségváltás, és tart az átvilágítás, azt már most látjuk, hogy semmi
nem változott ebben az időben. Gyakorlatilag önök egy olyan kézilabda
csapatot hagytak ott nekünk, amit sokszázmillió forintos tartozással és egy
olyan gazdálkodással rendelkezik, ami nem hogy csak görgeti maga előtt
az adósságot, hanem mindazt még növeli is. Önök beleengedtek egy új
kézilabda  csarnokot,  beleengedtek  mindent,  hitegették  a  városi
embereket, és most mit csinálnak? Azt csinálják, amikor látják, hogy ez,
tudják is, hogy nagyon jól nem működik, hergelik a szülőket, hergelik a
várost, a szurkolókat, és próbálják ránk terhelni az egész felelősséget. És
azt gondolom, hogy ennél undorítóbb dolog a világon nincsen. Önöknek
nem az volt fontos a kézilabdában, hogy jól szerepeljen a csapat, hanem
hogy mennyi pénzt lehet belepumpálni, és mennyi pénz marad majd ott
önöknek utána. Ez volt az egyedüli fontossága ennek az egésznek. Nem
az  számított,  itt  írja  le,  itt  van  a  jegyzőkönyvben,  itt  mondta  el,  hogy
hányadik, mert hogyha nem vagyunk ez első három helyen, akkor teljesen
mindegy,  hogy ötödikek vagy tizedikek vagyunk, vagy milyen a csapat.
Ezek az önök szavai, alpolgármesterként. És most pedig próbálja mutatni
azt, hogy fontos a csapat, legyen így a csapat,  és tökéletesen mutatja,
hogy tisztában sincs azzal, hogy kik játszanak ott, és pontosan milyenek is
a  viszonyok.  Mi  ahogy  mondtuk,  ahogy  kiálltam  januárban,  és  ahogy
kiálltam két nappal ezelőtt is, továbbra is biztosítjuk azt, hogy első osztályú
kézilabda csapata legyen a városnak. Továbbra is biztosítjuk azt, hogy a
fiatalok  megfelelő  körülmények  között  tudjanak  edzeni,  és  ugyanúgy,
ahogy ön itt ezt elmondta, az akadémiának az a lényege, hogy a fiatalok
minél inkább beépüljenek, és ők tudjanak játszani, akkor most nem ez a
lényeg? Csak akkor volt a fontos, amikor önök olyan helyzetben voltak?
Pontosan  tudjuk,  hogy  Dorkota  Lajos  úr  járja  a  vállalkozásokat,  hogy
nehogy támogatni merjék a kézilabdát. Pontosan tudjuk. Szerencsénkre
elnök úr  már rosszul  méri  föl  a viszonyokat,  és olyanokhoz is  elmegy,
akihez nem kéne, de nem baj, ez majd legyen az ő dolga. Önök a város
ellen dolgoznak most, és mindent próbálnak a nyakunkba borítani. De ezt
mi  nem  fogjuk  hagyni.  2019  októberében  felhatalmazást  kaptunk  a
dunaújvárosi emberektől,  és ahogy én ezt már korábban mondtam, van
egy olyan szövetség köztünk és a dunaújvárosi emberek között, amit önök
nem értenek. Önök a hatalomra és a félelemre alapozták mindenüket, a
városvezetést. Mi a szeretetre. És ez pontosan látszik, hogy önök ezt nem
értik.  Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Keresik a fogást, és nézzék meg,
hogy kik nyilatkoznak, ugyanazok az emberek írják és dobálják ránk most
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a sarat, akik ránk dobálták október előtt.  Ugyanaz a gyűlölet, fröcsögés
van, és van egy óriási szerencsénk a február 16-ai időközi országgyűlési
választással kapcsolatban, az, hogy önök beálltak a független jelölt mögé.
Az,  hogy  addig  a  független  jelöltnek  a  pozitív  kampánya  átfordult
ugyanabba, ami eddig az önökre volt jellemző, és ez nekünk egy nagyon
jó előjel, ahogy ezt már többször is mondtam, folytassák csak nyugodtan,
minden bizonnyal  meglesz az eredménye.  És akkor  hajrá  dunaújvárosi
kézilabda, hajrá Dunaújváros! És üzenjük innen is a játékosoknak is, akik
tudnak maradni, a szülőknek is, akik a gyerekeiket ide fogják járatni, és
minden egyes sporolónak, hogy ugyanúgy ott vagyunk mögöttük, ahogy
eddig, és a lehetőségeinkhez képest támogatni fogjuk őket. Ne üljenek föl
erre  a  rágalomhadjáratra  és  hazugsághadjáratra.  Köszönöm  szépen  a
szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen  alpolgármester  úrnak  a  hozzászólását.  Szeretném
jelezni,  hogy a hozzászólásokat  le  szeretném zárni,  amennyiben valaki
még  szeretne  hozzászólni,  az  most  jelezze.  Köszönöm szépen.  Akkor
Szabó Zsolt után majd a hozzászólásokat. Szepesi Attila képviselő úrnak
megadom a szót. Parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Hát,  a  Cavintont  Barta
alpolgármester úr,  önnek kéne beszedni,  hiszen én azt kértem önöktől,
hogy ne engedjék azt, ami már ezelőtt megtörtént a kézilabda csapattal
kapcsolatosan. Amikor ön még pólyában volt, mi Ikarusz busszal Dániába,
Németországba,  Jugoszláviába mentünk a csapat  után.  És drukkoltunk
neki.  De  ezt  kérdezze  meg  az  önökhöz  közel  álló  Schneider  úrhoz.
Nagyon sokat ültünk egy buszon, s a Schneider úrral együtt mentünk a
saját pénzünkön, befizettük. Ezt le is zárom, tehát én nem is, méltatlannak
érzem, hogy ilyenekben önökkel vitatkozzak, hiszen önök azt mondanak,
amit akarnak, önök vannak tizenegyen. Elfordítják, kifordítják a szavainkat.
Tehát teljesen felesleges ez, önök azt hirdetik, hogy önök egy igazságos,
átlátszó,  takarékos  önkormányzat.  Semmi  másról  az  idei,  mostani
tevékenységük,  mint  a  Fideszesek  elleni  vendettáról.  Szerintem  egy
hónap múlva itt az önkormányzatnál már narancsot se lehet enni. A mai
közgyűlésen  pl.  lesz  egy  olyan  téma,  amikor  az  önök  egyik  ügyvédje
10.475 forintért jön le Budapestről  egy útra. És maguk takarékosak? Ki
lehet szorozni. Az 550 forintot meg kell szorozni 150 kilométerrel, és rá
kell  tenni az áfát.  Számolják már ki,  hogy ez mennyi.  És akkor maguk
beszélnek  takarékosságról  meg  egyebekről  meg  minden?  Egyetlenegy
dologgal értek egyet és a Mezei úrral, az 104.775 pontosan. A Mezei úrral
értek egyet. Elnézést kérek, hogyha ezért jött, de nem tudom, hogy ezt
miért kellett letagadni, és ha ezt önök, az újságírók tehetnek. Deák Ferenc
mondta, az újságíróknak egy mondatos a feladata, igazat kell írni. 

Pintér Tamás polgármester:
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Szóljon Várkonyi úrnak is.
Szepesi Attila képviselő:

Én csak mondom, én az újságíróknak mondom. Ez egy egyszerű feladat,
ezt  Deák  Ferenc  mondta.  Ezért  elnézést  kérek,  mert  én  is  nagyon
tisztelem a képviselő urat,  sokat  dolgoztunk együtt,  korrekt  volt,  de azt
hiszem, mi is korrektek voltunk vele. Tehát ezért, ha valamiért nekem itt
elnézést kell kérnem, ezért, a többi dologért nem. Az idő majd eldönti az
önök hozzáértő kormányzását. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Lőrinczi Konrád képviselő úr, parancsoljon, megadom a szót.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Mielőtt
félremagyaráznák  a  szavaimat,  tehát  egy  dolgot  azért  tisztázzunk,
önkormányzati  képviselő  vagyok,  tehát  nekem  az  a  dolgom,  hogy  a
lakókat  képviseljem.  Magyarul  én  négy  ügyet  hoztam  ide  önökhöz,
amellyel  engem a lakók megkerestek.  A négy ügy közül  néhányra már
választ is kaptam, de az egyik ügyben a polgármester úr megszólított, és
megpróbálta a szavaimat félremagyarázni. Én a következőt olvastam föl,
nem véletlenül írom le, hogy a szavaimat ne tudják félremagyarázni. Tehát
az egyik lakó jelezte számomra, lakossági megkeresés, polgármester úr,
hogy az Október 23. tér 3. előtt kettő darab fa kiszáradt. Ezek helyett új fa
ültetését kéri. Én pedig azt kértem, hogy vizsgálják meg ezt a két fát, és
akkor, abban az esetben, és csak abban az esetben, ha nem menthető,
akkor  intézkedjenek,  és  ültessenek  új  fát.  Én  azt  gondolom,  hogy  ez
egyszerű, tehát ebbe belekötni, és ezt félremagyarázni nem tartom korrekt
dolognak. Tehát én azt kérem, vizsgálják meg, hogyha valóban kiszáradt,
akkor van-e intézkedési lehetőség, kell-e intézkedni ezzel kapcsolatban,
és hogyha igen, akkor ültessenek majd új fát. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen  a  hozzászólását.  Természetesen  egyetértek,  és
szeretném jelezni,  hogy tudomásom van róla,  hogy nagyon sok ember
jelezte  önöknek,  amikor  a  Vasmű  utat  építették,  hogy  a  Vasmű  úti
platánsorral  nagyon  nagy  gondok  vannak.  Én,  akkor  ugye  nem  tettek
semmit önök, én csak annyit kérek, hogy természetesen mi megvizsgáljuk,
és  hogyha  szükséges,  akkor  egy  egészségesre  fogjuk  cserélni,  csak
annyit  kérek,  hogy  ne  kössék  át  nemzeti  színű  szalaggal,  és  ne
fotózkodjanak előtte.  Köszönöm szépen. Mezei  Zsolt  alpolgármester úr,
parancsoljon!

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. És képviselő úrnak köszönöm, hogy megértette, amit
mondtam,  de az  hozzátartozik  a  történethez,  hogy aznap engem ugye
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fölhívott a Hírlap főszerkesztője, neki elmondtam. Tehát elmondtam. Én
úgy éreztem a telefonban, hogy érti.  És mégis ez a cikk jelent meg. A
Hírlap cikke nem volt teljesen, amit ön kért, hogy egyformán a hír szent, a
vélemény szabad. Tehát azért, ez azért nem úgy működik, és ön is innen
vette ezt, gondolom innen vette ezt az információt. Arra kérem önt, miután
közelebb áll a Hírlap szerkesztőségéhez talán mint én, hogy próbáljuk ezt
akkor megbeszélni, a fals információkat ne tegyék közzé, ne csináljanak
olyan cikkeket,  amiket  csináltak ebben az ügyben is.  Jó. És köszönöm
szépen, nem kívánnék mást mondani.

Pintér Tamás polgármester:

Cserna Gábor listás képviselő úr, parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Listás  képviselő  úr,  igen,  hát  ezt  bizonyára  fontos  volt  kiemelni.  Szép
napot kívánok. Tisztelt  Közgyűlés! A karácsony óta eltelt  időszakból  én
egy  nagyon  fontos  dolgot  szeretnék  kiemelni,  vagy  hát  véleményem
szerint legalábbis fontos, és erről még nem esett szó. Ez pedig a jegyző
asszony távozása. Engedjék meg nekem, hogy tekintettel arra, hogy én
voltam  az,  aki  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
jegyzőjévé kineveztem dr.  Sürü  Renátát,  e  helyről  is  megköszönjem a
munkáját. Megköszönjem a munkáját a közvélemény előtt, jó egészséget
és további  sok szakmai  sikert  kívánva neki.  Annak idején, amikor  több
pályázó  közül  az  akkori  közgyűlési  osztályvezetőt,  dr.  Sürü  Renátát
választottam, úgy érzem, hogy nem döntöttem rosszul, nem csalódtam a
jegyző-aljegyző páros munkájában. Dr. Sürü Renáta mindig is igyekezett
szakmailag  igen magas színvonalon,  rendkívül,  ami  nem általános úgy
mindenki számára, rendkívüli gyors észjárással bíró köztisztviselő dr. Sürü
Renáta jegyző asszony, és emberileg is mind az ügyfelek, mind pedig a
köztisztviselő  kollegák irányába megfelelő  módon állt.  Úgyhogy nagyon
köszönöm a munkáját,  és jó  egészséget,  és további  szakmai  sikereket
kívánok  számára.  Humán  alpolgármester  úrtól  kérdeztem  volna  a
kézilabda ügyében, ez többszörösen elhangzott,  illetve a lengyelországi
testvérvárosban tett látogatását, amelyről értesültem, hogy mi is történt ott.
Gyurcsány  Ferenc  látogatása  kapcsán  Mezei  alpolgármester  úr
megjegyzésében  engedjék  meg,  hogy  Szepesi  képviselő-társammal
kapcsolatban  mondjak  valamit.  Nem olyan  embernek  ismertem meg  a
kilencvenes évek elején,  aki  egy beteg emberbe belerúgna.  Soha nem
tenné.  100% biztos vagyok benne,  hogy nem tenné. Több oknál  fogva
sem.  Ebből  adódóan,  mivel  magamnak  se  volt  arról  lehetősége
informálódni, nem volt információm, hogy az általam egyébként tisztelt és
korábban jó viszonyban ápoltam azzal a bizonyos képviselő úrral,  akire
gondoltunk, természetesen emberileg becsülöm, és sajnálom a kialakult
helyzetét,  és  más  információk  alapján  nagyjából  napiasan  tisztában
vagyok az egészségügyi helyzetével. Ha ezt tudja Szepesi képviselő úr,
akkor  semmiképpen  nem  ezzel  a  szándékkal  tette  fel  ezt  a  kérdést.
Megkérdezte  egy  korábbi  miniszterelnök,  Magyarország  egyik  korábbi
miniszterelnöke  a  Városháza  épületében  járt,  a  Városházán  járt.  Azt
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honnan tudjuk, hogy ön mit nyilatkozott a Hírlapnak, és ehhez képest mi
jelent meg a Hírlapban? És hogy egyébként Baracsra, vagy egyéb helyre
tett  látogatást  a  korábbi  képviselő  úrtól?  Higgye  el,  alpolgármester  úr,
hogy  nem  állt  szándékában  megbántani  sem  őt,  sem  más  egyéb
betegségben szenvedő embert! Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr. A hozzászólásokat lezártam. Engedjenek
meg,  hogy  én  is  reagáljak  pár  gondolatra,  illetve  tájékoztassam  a
testületet  az  elmúlt  időszakban  végzett,  illetve  történtekről.  Visszafelé
szeretnék  haladni  időrendben,  és  Cserna  képviselő  úrra  szeretnék
reagálni. Én sem úgy ismertem meg Szepesi Attila képviselő urat, hogy
egy beteg emberbe belerúgna, ezt úgy álle cuzzamen a Fidesz tette a
duol nevű Fideszes szennylapnak a segítségével, mert én azt gondolom,
hogy bár lehet Deák Ferenccel kapcsolatosan példálózni, környékére, egy
lapra  nem  lehet  leírni  a  duol,  illetve  a  Deák  Ferenc  nevét.  Én  azt
gondolom, hogy amit az elmúlt időszakban példátlan módon tettek abba
az újságba, mindenkihez méltatlan egy ilyen újsághoz, amelynek azért volt
egy olyan múltja, amikor még tájékoztattak politikamentesen, ahhoz meg
pláne. De Várkonyi úrhoz, Ruszi úrhoz aztán meg végképp. De ezt itt le is
zárnám, merthogy a félretájékoztatást azt önök csak kiforgatják, és tovább
mondják itt a közgyűlésen, amit olvastak a duol nevű szennylapban, én
azért  mindenképpen  nagyon  fontosnak  tartom,  hogy  elmondjuk  itt  az
igazságot  is  nagyon sokmindennel  kapcsolatosan,  és  ezért  azt  nagyon
fontos  Szepesi  Attila  képviselő  úrra  reagálva  elmondani,  hogy  kérdezi,
hogy mi is van még itt azokkal a munkákkal, hogy hogy jött össze ez az
október 13-ig ugye hétszázvalamennyi milliót, hétszázötvenmillió körül lett
kifizetve.  De talán most  már,  hogyha már Cavintonról  beszélnek,  talán
akkor  érdemes lenne azt  is  elmondani,  hogy önök kötöttek  még olyan
kötelezettségvállalásokat, olyan kötöttek még olyan szerződéseket még az
önök idejében, amik minket köteleznek, hogy azokat a munkákat még el
kell  végezni,  és azokért  természetesen ki  kell  fizetni  majd azt a pénzt.
Tehát  önök  egyébként  mondhatják  azt,  hogy  kétmilliárdos,  kétmilliárd
forinttal  adták  át  Dunaújváros  kasszáját.  Én  azt  gondolom  egyébként,
ahogy itt már alpolgármester úr is mondta, ez már csak azértis szégyen
már  önökre  nézve  is,  hogyha  ezt  ki  merik  így  mondani,  gazdasági,
pénzügyekkel  foglalkozó  szakemberként,  ahogy  ön  állítja  magáról.  Így,
ilyen  nyilatkozatot  tenni,  merthogy  pontosan  tudják  azt,  hogy  közel
harminchatmilliárd forinttal tervezték be a tavalyi évnek a költségvetését,
és  ez  a  kettőmilliárd  forint,  ez  5,5%-a ennek.  Tehát  októbertől  nekünk
ebből  a  pénzből  kellett  volna  úgy  gazdálkodnunk,  hogy  még  vegyük
figyelembe  természetesen  azokat  a  kintlévőségeinket,  amikről  tudják
pontosan, és ön is említette pl. a DSZSZ-t, tehát nekik is adtak kölcsön,
miközben felszámolás volt már, tehát biztosak lehettek benne, hogy nem
lehet ezt visszakapni. De több olyan sportszervezet is támogatást kapott,
akikről  biztosan  tudták  azt,  hogy  nem  fogja  tudni  majd  fizetni  vissza.
Képviselő  asszony  elhagyta  az  üléstermet,  határozatképes  továbbra  is
fennáll, 12 fővel vagyunk jelen. De mindenképpen szeretném elmondani
visszatérve, hogy azokat, tehát ne gondolja senki sem azt, hogy nekünk
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azért  nem  jutott  eszünkbe  az,  hogy  meg  kell  vizsgálnunk  azokat  az
egészen  elképesztő  törvénytelenségeket,  amiket  az  elmúlt  időszakban
fizettek, és én megértem önnek, hogy önnek pl. fáj az, hogy olyan profi
ügyvédi  irodát  bérelünk,  és  olyan  profi  ügyvédekkel  szeretnénk
megvizsgáltatni  ezeket  a  nagyon  visszaélésgyanús  és
bűncselekménygyanús eseményeket, amik az elmúlt időszakban folytak,
hogy nem fogjuk megtenni. Tehát, hogy ne is gondolják azt, hogy mi erre
nem fogunk rámenni, mert én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden
egyes dunaújvárosinak tudnia kell  azt,  hogy önök mit  követtek el  itt  az
elmúlt években. És jöhetnek itt a kézilabda akadémiával is. Jöhetnek itt
akár  a  nyugdíjasoknak  a  pénzével  is.  De  ezt  az  anyagi  csődközeli
helyzetet,  amit  önök  próbáltak  itt  teremteni  az  elmúlt  években,  én  azt
gondolom, hogy méltatlan önökhöz képest is az, hogy erről beszélnek. De
mi ettől függetlenül szeretnénk megoldani, ahogy elmondta alpolgármester
úr  is,  a  kézilabdát,  szeretnénk  megoldani  azt,  hogy  legyen  a
nyugdíjasoknak majd támogatása. Sőt, egyébként szeretnénk, hogy majd
karácsonykor magasabb juttatásban részesüljenek. Én szeretném önöket
megkérni,  hogy  kicsikét  higgadtabban  nyilatkozzanak  a  következő
időszakban, mert amikor természtesen meg fog érkezni majd azokat az
ügyvédi  leiratok,  amiben  meg fogjuk  majd  tenni  a  jelentéseket,  én  azt
gondolom, hogy nem érdemes önöknek már most mélyíteni a saját maguk
problémáját. De hogy beszéljünk jó dolgokról is, január 6-án megszületett
Dunaújváros első babája, Harkály Ilona Freja, akinek személyesen, illetve
édesanyjának  is  személyesen  volt  alkalmam  köszönteni,  és  büszke
vagyok  arra,  hogy  tudtuk  ezt  a  nagyon  szép  hagyományt  folytatni,  és
háromszázezer forinttal támogatni Ilona Freját. A XVIII., és igen, közben
visszajött  képviselő  asszony,  tizenhárman  vagyunk,  továbbra  is
határozatképesek vagyunk,  a  XVIII.  Carissa Kupát  is  megrendeztük  az
idén, amelynek a bevételét, illetve az ottani támogatást a Szent Pantaleon
Kórház  neurológiai  osztálya  kapta,  osztályunk,  önkormányzatunk  pedig
1,6 millió forinttal  tudta támogatni ezt a rendezvényt. Én nagyon örülök
annak,  kifejezetten  örülök  még  annak  is,  hogy  a  Shell  dunaújvárosi
csapata  nyerte  meg ezt  a  kupát.  Szeretném önöket  tájékoztatni,  hogy
Dunaújváros kenyere akcióban 444.850,- Ft gyűlt össze, és 2019 utolsó
negyedévében,  és  itt  most  félmillió  forintra  kerekített  fel  az
önkormányzatunk,  és  ezt  a  támogatást  Róka  Sándorral,  a  Széchenyi
Pékség  vezetőjével  együtt,  illetve  Kováts  Rózsának  adtuk  át,  a
Munkásművelődési  Központ  vezetőjének,  és  a  jelenleg  is  folyó  gyűjtés
kedvezményezettje  pedig a Dunaújvárosi  Epilepsziások EPI Egyesülete
lesz.  És  akkor  engedjék  meg,  hogy  pár  szóval  még  reagáljak  jegyző
asszonnyal  kapcsolatos,  mert  hogy  ez  kimaradt,  Cserna  képviselő  úr
hozzászólására.  Január  15-én  dr.  Sürü  Renáta  volt  jegyző  asszonnyal
leültünk,  és  megbeszélést  folytattunk,  és  közösen  egy  megállapodást
írtunk alá, hogy elhagyja az önkormányzatot, nem lesz többé Dunaújváros
jegyzője. Tehát nem kirúgtuk, ahogy a Fideszes hazugságokat olvashatjuk
a  duol  nevű  szennylapban,  hanem  jegyző  asszony  kölcsönös
megállapodással elhagyta, és azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek
egyébként  neki  is  módfelett  jutányos  végkielégítéssel  hagyhatta  el  a
dunaújvárosi  önkormányzat  jegyzői  posztját.  Részünkről  ugye,  most
mondják,  hogy,  vagy a  volt  polgármester  úr  egyébként  említette,  hogy
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nem  csalódott  jegyző  asszonynak  a  munkájában,  ezzel  szemben
csalódott,  úgymond  csalódott  a  kormányhivatal,  aki  rendkívül  sok
törvényességi felhívást küldött az elmúlt időszakban, és ugye tudjuk azt,
hogy  a  törvényesség  legfőbb  őre  az  önkormányzatnál  a  jegyző,  így
elmondhatjuk, hogy a kormányhivatal felhívásaival úgymond csalódott volt
szemben polgármester  úrral,  akinek egyébként  természetesen ahogy ő
mondta,  minden  egyes  akár  még  én  azt  gondolom,  kétes  kérését  is
teljesítette.  Viszont  mi  haladéktalanul  intézkedtünk,  és  megtettük  a
szükséges  lépéseket,  hogy  Dunaújvárosnak  a  lehető  legrövidebb  időn
belül egy valóban hozzáértő és szakmailag alkalmas jegyzője lehessen.
Én a napirendi pontot lezárom. Előtte szeretném kérni Szepesi képviselő
urat,  hogy  ismételje  meg  a  kérését,  mert  nem  volt  érthető,  hogy  a
hivatalban dolgozóknak is a bérét le szeretné csökkenteni a felére, illetve
írásban  szeretném  akkor  kérni  az  ön  javaslatát,  amennyiben  ez
lehetséges.

Szepesi Attila képviselő:

Polgármester Úr! Öné az utolsó szó mindig. Nem is vitatkozunk ezen. Ön
elmondhatja,  amit  akart,  teljesen nem releváns.  Én azt  kértem, hogy a
képviselők, igazgatósági tagok és a felügyelőbizottság tagjai tegyenek egy
ilyen gesztust a várossal szemben, hogy október 31-ig a tiszteletdíjuk felét
veszik  fel,  és  a  város  pénzügyi  anyagi  helyzetére  való  tekintettel
megvizsgálja  októberben.  Amennyiben  jó  a  helyzet,  és  a  büdzse
lehetőséget rá,  az elmaradt fizetést mindenki  megkapja, ha nem, akkor
pedig marad így.  Nem kell  belekeverni  a  hivatali  dolgozókat.  A hivatali
dolgozókat  békében,  nyugodtan  kell  hagyni  dolgozni,  és  nem
fenyegetettséggel...

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  Szeretném  kérdezni  dr.  Molnár  Attila
aljegyző urat, hogy értelmezhető-e ez önálló indítványként ez a javaslat,
hogy  tegyenek  szívességet  a  képviselők,  illetve  a  felügyelőbizottsági
tagok, tehát lehet-e ilyen határozatot elfogadni, itt most lehet szavaztatni
róla?

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye tárgy
szerint  nem  tartozik  a  napirendhez  ez  a  tárgykör,  ez  a  téma.  Én
szerencsésebbek tartanám azt, hogyha ez önálló képviselői indítványként
kerülne  a  tisztelt  közgyűlés  elé,  és  ha  ez  elfogadható  képviselő  úr
számára, akkor a hivatal megadja a segítséget az előkészítésben, hogy
törvényes  keretek  között  jöjjön  be  a  következő  közgyűlésre  ez  az
előterjesztés.  Köszönöm  szépen.  Köszönöm.  Úgyhogy  erről  nem  kell
szavaztatni. 

Pintér Tamás polgármester:
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Ezek szerint akkor képviselő úr majd a következő közgyűlésre szeretné
majd behozni ezt a javaslatát. A napirend vitáját lezárom. 
Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott
hatáskörben  hozott  polgármesteri  határozatokról  szóló  tájékoztatót –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), ellene szavazott  3 fő (Cserna Gábor,  Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol
lévő 2 fő  (Gombos István,  Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2020. (I.23.) 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:

2. napirend, akkor most a 2. napirendi pont előtt egy 10 perces szünetet
elrendelek.

Szünet
Szünet után:

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

Pintér Tamás polgármester:

A szünet után folytatjuk munkánkat. Jelen van 13 képviselő, hiányzik 2 fő.
A közgyűlés határozatképes 10 óra 29 perc 11 másodperckor. 2. napirendi
pontunkra  áttérünk,  amely  jelentés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési
határozatok  végrehajtásáról.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az előterjesztés
egy  fejezetből  áll.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás  a  jelentéssel
kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom.

Aki a jelentést elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,
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Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő 2 fő (Gombos István,  Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
7/2020. (I.23.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

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

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti
és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2019.  (XII.15.)  önkormányzati
rendelet  módosítására.  A napirendi pont rövid tartalmát  ismeretetném.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról  szóló  37/2017.  önkormányzati  rendeletének
ismételt  módosítására  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi
felhívásaiban  foglaltak  miatt  van  szükség.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs, megkérném dr. Molnár Attila aljegyző urat, hogy a döntési javaslatot
ismertesse!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Innentől kezdve
az összes napirendi pontnál a döntési javaslatot ismertetni fogom önökkel.
Ez az Mötv. 52. §-a miatt történik majd. Tehát a 3. napirendben a döntési
javaslat  tartalma  az,  hogy  a  rendelet  módosítja  az  SZMSZ meghívóra
vonatkozó rendelkezéseit, a módosító javaslat előterjesztésére vonatkozó
rendelkezéseket,  és  megszünteti  a  jegyzőkönyvvezető  eddigi
megválasztásának gyakorlatát, melyet a kormányhivatal jogsértőnek talált.
Módosítja  a  bizottságok  ülésének  elején  elfogadandó  döntéseket,  és
módosítja  továbbá  a  bizottságok  határozatainak  címét  is,  valamint  a
képviselői  távollét  igazolásának  módját.  Ezt  egyébként  egyszerűsítjük
majd ezzel. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

A napirend vitáját lezárom. 
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Aki a rendeletmódosítást elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Utassy  Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő  2  fő  (Gombos  István,  Tóth
Kálmán)  –  megalkotta  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
1/2020. (I.24.) önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:

És Cserna Gábor képviselő úr ügyrendben kért szót. 

Cserna Gábor képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  A  következő  napirendekben  már  nem  először  az
alakuló  ülés  óta  ugye  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi
felhívásai  szerepelnek.  Itt  ezzel  kapcsolatban  valami  nincsen  rendjén.
Tehát, ha a folyamatosan a következő időszakban a város működtetése
során  a  közgyűlések  alkalom  mint  alkalom  törvényességi  felhívásokat
tárgyalnak.  Márpedig  nyilván  a  kormányhivatal,  ami  a  törvényességi
ellenőrzést végzi, joggal teszi ezt. Ezekhez a napirendekhez mi magunk a
nevünket nem adhatjuk,  és asszisztálni  nem fogunk, úgyhogy a tisztelt
közgyűlésnek további jó munkát kívánunk a mai napra.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen  a  hozzászólását.  Ahogy  itt  önök  is  hallhatták,
természetesen, hogyha el kívánják hagyni az üléstermet, akkor azt most
megtehetik.  Bár  már ugye a hozzászólás jogát  már elvontam, és ezért
kérném Szabó képviselő urat is, hogy vonja vissza a szót. Ügyrendben tett
egy  bejelentést  képviselő  úr,  ezért  majd  kérem  a  terem  elhagyására,
hogyha amennyiben ezt önök is így kívánják. Ahogy hallhatták aljegyző
úrtól  is,  több  olyan  rendelkezést  léptetünk  hatályba,  amelyet  önök
törvénytelenül  is  végeztek  az  elmúlt  időszakban,  és  amelyre  a
kormányhivatal törvényességi felhívást kért, illetve rendelt el, mint pl. azt,
hogy  a  jegyzőkönyvvezetőt  hogyan  válasszuk  meg.  Az  elmúlt
évtizedekben,  az  elmúlt  években  nem volt  egyszer  sem problémája  a
kormányhivatalnak  ezzel,  és  Kovács  Judit  mióta  bejár  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatalba, és utasítja azokat az osztályvezetőket, akik ezzel az
üggyel  foglalkoznak,  azóta  nekik  úgymond  ukázba  adja,  hogy  milyen
törvényességi felhívásokat adjanak. Az én legjobb tudomásom szerint a
kormányhivatal  vezetője is abszolút fel  van háborodva, de ameddig azt
gondolom,  hogy  politikai  nyomás  van  rajta,  ezt  ők  elrendelik,  de
természetesen  a  törvényességnek  meg  kell  felelnünk.  És  ez  a  mi
kötelességünk,  ezt  meg  is  tesszük,  és  kijavítjuk  azokat  a  hibákat,
amelyeket az elmúlt években önök, bár most már a Fidesz-frakciónak a
kétharmada  elhagyta  az  üléstermet,  a  jelenlévő  Fidesz-frakciónak  a



37

kétharmada.  Tehát  én  azt  gondolom,  hogy  nagyon  fontos  az,  hogy
törvényességet betartsuk és betartassuk, ezért fogunk új jegyzőt is majd
olyan  megbízással  ide  hozni,  aki  majd  mindenre  a  legprecízebben,  a
tudása legjavát adva, szakértőket bevonva meg fogja rendszabályozni a
közgyűlési  pontokat,  amellyel  majd  a  jövőben  nem  lesznek  ilyen
problémák.  Addig  is  természetesen  kapjuk  ezeket  a  törvényességi
felhívásokat, aminek én azt gondolom, hogy messzemenőkig mindannyian
megpróbálunk eleget tenni. És ketten elhagyták a termet, így a jelenlegi
létszám,  illetve  most  már  Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr  is  kinyomta  a
szavazógépen a jelenlévő gombot,  tehát ő is nem jelenlévőnek számít.
Jelen van 11 fő képviselő, hiányzik 4 fő. A teljes Fidesz-frakció elhagyta
az üléstermet. Nem kívánnak részt venni a munkánkban a továbbiakban.
Nem érdekli őket a dunaújvárosiakat érintő problémák, illetve azoknak a
megoldási  javaslata.  Nem  akarnak  foglalkozni  semelyik  olyan  jobbító
szándékú javaslattal, amelyek majd a következő napirendi pontok között
lesznek.  Tehát  nem  törődnek  Dunaújvárossal  a  következő  közgyűlési
időszakban.  Szívük  joga.  De  a  határozatképesség,  az  továbbra  is,  a
határozatképesség, az továbbra is 11 fővel megvan 10 óra 36 perckor. De
szeretném  megállapítani  a  napirendi  ponttal  kapcsolatosan,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése
megalkotta  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló 1/2020. (I.24.) önkormányzati rendeletet. 

4.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/24-1/2020.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  4.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  FE/02/24-1/2020.  számú  törvényességi  felhívásának
megtárgyalására. A napirendi pontnak a rövid tartalmát szeretném önökkel
ismertetni. Szeretném mindenekelőtt elmondani, hogy azért ilyen hosszúra
nyúlik  a  közgyűlésünk,  mert  a  kormányhivatal  ezeket  a  napirendi  pont
ismertetéseket,  illetve  a  döntési  javaslat  ismertetéseket  is  kérte  a
hivatalunktól. A napirendi pont tartalma pedig a következő: A Fejér Megyei
Kormányhivatal  FE/02/24-1/2020.  iktatószámon  törvényességi  felhívással
élt  a közgyűlés 2019. október 31-ei ülésén elfogadott,  az önkormányzati
képviselők  tiszteletdíjáról,  juttatásairól,  költségtérítéséről  szóló  15/2014.
(X.27.)  módosításáról  szóló  önkormányzati  rendelet  ellen.  Szeretném
jelezni a jegyzőkönyv számára is, hogy az előbb mivel be volt Szepesi Attila
képviselő úrnak nyomva a szavazógépén a jelen lévő gomb, ezért a jelen
lévő képviselők számát helytelenül 11 főként állapítottam meg, merthogy
egyébként  10  fő  van jelen,  közgyűlési  képviselő  van jelen  a  közgyűlési
teremben. A határozatképesség attól még megvan, tehát határozatképesek
vagyunk. 10 fő jelen van, 5 fő hiányzik 10 óra 38 perckor, tehát a közgyűlés
határozatképes. Megállapítottam, hogy határozaképes a közgyűlés, hogy
ne lehessen belekötni. Tehát ott tartottam a napirendi pont tartalmának az
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ismertetésekor,  továbbá  az  SZMSZ  ekkori  módosításával  szemben  is
törvényességi felhívással élt a kormányhivatal, de tekintettel arra, hogy az
SZMSZ-szel egyéb problémája is van a kormányhivatalnak, ezért az külön
előterjesztésben  orvosolható  csak.  A  kormányhivatal  a  tiszteletdíj-
rendelettel  kapcsolatban  egy  törvénysértést  észlelt:  a  rendelet  bevezető
részében a rendelet nem a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontját jelölte meg
felhatalmazást megállapító rendelkezésként, illetve nem az Alaptörvény 32.
cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontját  jelölte  meg  feladatkört  megállapító
rendelkezésként. Megjegyzem, hogy a rendelet bevezető részét korábban a
kormányhivatal  sem  a  rendelet  megalkotásakor,  sem  2017.  január
hónapban történt módosításakor nem találta törvénysértőnek, csak most. A
törvényességi  felhívás  továbbá  megállapította,  hogy  nem  egyértelmű  a
rendelet  2.  §  (3)  bekezdésének  a)  pontja,  amely  sérti  a  jogbiztonság
követelményét. A kormányhivatal e megállapítása helytálló, mert a rendelet
módosításakor elírás történt,  és valóban nem a bizottsági  tagság nélküli
képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének,  hanem  2-szeresének  megfelelő
összeg illeti meg azt a bizottsági elnököt, aki egy bizottság elnöki tisztségét
tölti be. A rendeletben az abszolút szám (bruttó 299.200,- Ft) a 2-szeres
összegnek felel meg. A törvényességi felhívásban jelzett hibák a rendelet
módosításával  orvosolhatóak,  tekintettel  arra,  hogy a jogalkotásról  szóló
2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  2019.  március  15-én  hatályba  lépett
módosítása  alapján  a  Jat.  8.  §  (2)  bekezdésének  értelmében  az
önkormányzati  rendelet  bevezető  része  módosíthatóvá  vált.  Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e.
Igen, van. Szabó Zsolt alpolgármester úr, parancsoljon, megadom a szót!

Szabó Zsolt alpolgármester:  

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Hát,
sajnálom,  hogy  a  Fideszes  képviselők  elhagyták  a  termet,  mert  arról
szerettem volna beszélni, hogy vajon mi az, amiért a kormányhivatal pont a
hiányzásokról  szóló  rendeletet  és  az  átláthatóságról  szóló  rendeletet
pécézte ki. Miért gondolja azt a kormányhivatal, hogy akkor védi legjobban
a törvényes működést, hogyha beleköt abba, ami egyébként most történt,
hogy bizonyos képviselők  nem kívánnak részt  venni  a  közgyűlésen.  És
miért van az, hogy a kormányhivatal azt tartja a legnagyobb aggályának,
hogy  mi  szeretnénk  a  lehető  legátláthatóbban  működni  azért,  hogy  a
korrupció még csak gyanúja se merülhessen föl az önkormányzatban. Hát,
hogyha  a  kormányhivatal  szerint  ezek  azok  a  dolgok,  amikkel  hibákat
követünk el, akkor csak annyit tudok mondani, hogy akkor valószínűleg a
Fidesz  Magyarországában  szocializálódtak,  ahol  Fideszes  potentátoknak
nem kell megdolgozniuk a pénzükért, és Fideszes politikusokat lassan már
annyira pofátlanul loptak, hogy börtönbe is fognak kerülni, és ugye már van
Fideszes  politikus,  akit  elítéltek.  Mi  ezzel  szemben  továbbra  is  azt
szeretnénk, hogy a dunaújvárosi önkormányzat a városlakók pénzéből a
lehető  legátláthatóbban  működjön,  és  minden  képviselő  vegyen  részt  a



39

közgyűlés munkájában, ezért újra ide fogjuk hozni ezeket a rendeleteket a
képviselő-testület  elé,  és  célunk  az,  hogy  a  lehető  legátláthatóbb
önkormányzatot teremtsük meg. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen a  szót,  hogy hozzászólt.  Én is  azt  gondolom,  hogy
egyébként akármelyik dunaújvárosit megkérdeznénk, hogy mi van akkor,
hogyha  nem  jelenik  meg  a  munkahelyén  munkaidőben,  akkor  milyen
szankciók  várnak  rá,  itt  én  azt  gondolom,  hogy  a  megválasztott
képviselőknek az lenne a feladata, hogy részt vegyenek a közgyűlésen, ez
az ő megválasztott tisztségük szerinti munkahelyük, amit természetesen
most sem látnak el a munkájukat. Én azt gondolom, hogy ez több mint
visszás, ezért is azt javaslom, hogy a következő időszakban igyekezzünk
megtenni  mindent  annak  érdekében,  hogy  a  Fideszesek  is  megértsék,
hogy  nincsen  ilyen  vacsora.  A  döntési  javaslatot  szeretném  kérni  dr.
Molnár Attila aljegyző úrtól, hogy ismertesse!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Ismertetem  ismét  a  döntés  pontos  tartalmát,  a  döntési  javaslat  pontos
tartalmát, tehát a rendeletmódosítás 1. §-a a rendelet bevezető részének, a
2. § a 2. § (3) bekezdése a) pontjának módosítását célozza, a 3. § pedig
hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

És most szavazást rendelek el a rendeletmódosításról.

Aki támogatja a módosítást, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – megalkotta a helyi
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,  juttatásairók,  költségtérítéséről  szóló
15/2014.  (X.27.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  2/2020.  (I.24.)
önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése megalkotta a helyi  önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról,
juttatásairók,  költségtérítéséről  szóló  15/2014.  (X.27.)  önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:
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Szeretném  jelezni  a  jegyzőkönyv  számára,  hogy  a  képviselő-testület
létszáma 9 főre csökkent.  Megállapítom,  hogy a közgyűlés továbbra is
határozatképes, és 10 óra 43 perc van. De természetesen még nekem is
szoknom  kell  ezeket  a  kormányhivatal  által  mostanra  bevezetett  új
szokásokat,  és  most  már  megint  tízen  vagyunk.  Megállapítom,  hogy a
közgyűlésünk továbbra is határozatképes, meg hogy 10 fő van jelen 10
óra 44 perckor testületünk határozatképes. 

5.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

5.  napirendi  pontra  áttérünk,  áttérünk  5.  napirendi  pontunkra,  amely
javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1123-1/2019.  számú
törvényességi  felhívásának  megtárgyalására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma pedig a következő: a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt az „átláthatósági” rendelettel szemben. Kérdezem, kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ugye erről
beszélt  Szabó  alpolgármester  úr  is.  Az  átláthatósági  rendeletünk  nem
tetszett  a  kormányhivatalnak,  nem  szeretnék,  hogy,  illetve  az  ő
véleményük szerint  a Magyarország törvényei megfelelőek ahhoz, hogy
ne legyenek korrupciós bűncselekmények, bár én azt gondolom, hogy a
folyamatban  lévő  Fideszes  büntetőügyek  ez  pont  az  ellenkezőjét
bizonyítják,  de ez már csak magánvélemény.  Szeretném kérni  aljegyző
urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr.  Tehát a döntési  javaslat  tartalma szerint  a
rendelet  az  “átláthatósági  rendelet”  hatályon  kívül  helyezéséről  szól.  A
közérdekű  adatok  igénylésének  rendjét  a  későbbiekben  fogja  a  tisztelt
közgyűlés szabályozni. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Így van. Köszönöm szépen. A későbbiekben azért lépéseket fogunk tenni,
mert  nem  hagyhatjuk  azt,  hogy  ilyen  módon  ne  férhessenek  hozzá  a
dunaújvárosiak  az  átláthatóság  jegyében  az  információkhoz.  És  most
szavazást rendelek el a rendeletmódosításról.

Aki egyetért vele, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  megalkotta  a
közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények  teljesítésének  rendjéről  szóló
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34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 3/2020.
(I.24.) önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  megalkotta  a  közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló
igények  teljesítésének  rendjéről  szóló  34/2019.  (XI.22.)  önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 3/2020. (I.24.) önkormányzati
rendeletet.

6.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  
foglalkoztatott  közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és
közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.
(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott  közszolgálati
jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők
jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)  önkormányzati
rendelet módosítására. A napirend rövid tartalma pedig, a közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvényben  foglaltak  alapján  a
közgyűlés  rendeletben  megállapíthatja,  állapíthatja  meg  a
köztisztviselőknek a tárgy évre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét.
Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  ülésünk  elején
kézhez kaptak egy új előterjesztést. Kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt
szíveskedjenek figyelembe venni! Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,
átadom a szót aljegyző úrnak, hogy ismertesse a döntési javaslatot!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
szerint  a  közgyűlés  a  felsőfokú  iskolai  végzettségű  köztisztviselők
esetében az alapilletményük 40%-ának megfelelő mértékű, a középiskolai
végzettségű  köztisztviselők  esetében  az  alapilletményük  20%-ának
megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

És most szavazást rendelek el a rendeletmódosításról.

Amennyiben támogatják, kérem, igennel szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
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Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  megalkotta  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  foglalkoztatott
közszolgálati  jogviszonyban  álló  köztisztviselők  és  közszolgálati  ügykezelők
jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  7/2013.  (III.01.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló 4/2020. (I.24.) önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:

Megállapítom,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők
és  közszolgálati  ügykezelők  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló
7/2013.  (III.01.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  4/2020.
(I.24.) önkormányzati rendeletet.

7.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  7.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú  törvényességi  felhívásának
megtárgyalására.  A  napirend  rövid  tartalma:  A  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  törvényességi  felhívással  élt  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  2019.  november  19-ei  napján  tartott  zárt
ülésre  vonatkozóan.  Felhívom tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy
ülésünk elején kézhez kapták a törvényességi felhívást. Kérdezem, hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Amennyiben nincs, a döntési javaslat ismertetésére felkérem Molnár Attila
aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Tehát a döntési javaslat tartalma a következő: Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  megfelelő  módon  –  már  a  napirend
előkészítése során – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november
19-ei  zárt  ülésén  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámla-hitel  igénybevételéről”  című  napirendet  zárt
ülésen tárgyalja meg a bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján rendelte el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az az
álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír  elő
olyan kötelezettséget, mely szerint a képviselő-testület, illetve bizottságok a
döntésüket  indokolniuk  kellett  volna. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése nem vitatja, hogy a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült  jegyzőkönyv  nem
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tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő. Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült
jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem felelt meg az Mötv. 52. § (1)
bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában hatályos SZMSZ 41. § (1)
bekezdésében  foglaltaknak,  ezért  jogszabálysértő. Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült
jegyzőkönyv  a  határozatképességet  a  valóságnak  megfelelően  állapítja
meg,  a  jegyzőkönyv  azonban  hibás  a  tekintetben,  hogy  a  valóságtól
eltérően  Utassy  Éva  képviselő  bizottsági  tagot  a  bizottsági  ülésen
jelenlévőnek  tüntette  fel. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
elfogadja,  hogy  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság
2019. november 19-ei zárt ülésén a bizottság eljárása nem felelt meg az
Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak akkor, amikor az
ülésen  nem  került  ismertetésre  a  döntési  javaslat  pontos  tartalma,  és
kijelenti, hogy működése során a közgyűlés és bizottságai a törvényességi
felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése elfogadja, hogy a pénzügyi,  gazdasági és városüzemeltetési
bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén hozott határozat megjelölése
nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály
kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele  során  megjelöléséről  szóló  15.  §-ában  és  19.  §-ában
foglaltaknak,  mellyel  összefüggésben  az  SZMSZ-t  a  törvényességi
felhívásban  foglaltakaknak  megfelelően  módosítja,  módosította.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. november 19-ei
zárt üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza a 84. sorszámú határozatra
vonatkozóan a szavazás számszerű eredményének megállapítását a 85.
sorszámú határozatban, de felhívja arra a bizottság figyelmét, hogy ülésein
a napirendek elfogadásakor a szavazás számszerű eredményét a bizottság
üléséről készült jegyzőkönyv a megfelelő helyen tartalmazza. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottságot,  hogy  soron  következő  rendes  ülésén  a
bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki,
melynek során rögzítse az ülés helyszínét, a jelenlévők közül pedig törölje
Utassy Éva képviselő asszony bizottsági tagot. Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  utasítja  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottságot,  hogy  a  zárt  ülés  meghívója  elkészítése  során  legyen
figyelemmel arra, hogy nyílt és zárt ülés ne essen egy időpontra, mert az
ülés összehívása ez esetben nem szabályszerű. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1257-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1257-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1257-1/2019.  számú,  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésével
kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű,  azonban  rögzíti,  hogy  ezt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/1187-1/2019.  számú  törvényességi  felhívására  figyelemmel  2019.
december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság megfelelő módon – már a napirend
előkészítése során is – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 19-
ei  zárt  ülésén  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
folyószámla-hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a
bizottság  az  Mötv.  46.  §  (2)  bekezdésének  c)  pontja  alapján  rendelte  el.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az az álláspontja, hogy az Mötv.
46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan kötelezettséget a képviselő-
testület,  illetve bizottságai  számára,  amely szerint  a  döntését  indokolni  kellett
volna.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem felelt meg az Mötv. 52. § (1)
bekezdés  d)  pontjában  és  az  ülés  időpontjában  hatályos  SZMSZ  41.  §  (1)
bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült jegyzőkönyv a határozatképességet a valóságnak megfelelően állapítja
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meg, a jegyzőkönyv azonban hibás a tekintetben, hogy a valóságtól  eltérően
Utassy Éva képviselő bizottsági tagot a bizottsági ülésen jelenlévőnek tünteti fel.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a
bizottság eljárása nem felelt meg az Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában
foglaltaknak akkor, amikor az ülésen nem került ismertetésre a döntési javaslat
pontos tartalma, és kijelenti, hogy működése során a közgyűlés és bizottságai a
törvényességi felhívásban foglaltak szerint járnak el.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  ülésén
hozott  határozat  megjelölése  nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,
valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz  közzététele  során  megjelöléséről  szóló  15.  §-ában  és  19.  §-ában
foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint módosítja.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  november 19-ei  zárt  üléséről
készült  jegyzőkönyv  tartalmazza  a  84.  sorszámú  határozatra  vonatkozóan  a
szavazás  számszerű  eredményének  megállapítását  a  85.  sorszámú
határozatban, de felhívja arra a bizottság figyelmét, hogy ülésein a napirendek
elfogadásakor a szavazás számszerű eredményét a bizottság üléséről készült
jegyzőkönyv a megfelelő helyen tartalmazza.

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottságot, hogy soron következő rendes ülésén a bizottság
2019.  november  19-ei  zárt  ülésén  készült  jegyzőkönyvet  javítsa  ki,  melynek
során
- rögzítse az ülés helyszínét,
- a jelenlévők közül törölje Utassy Éva képviselő bizottsági tagot.

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottságot,  hogy  a  zárt  ülés  meghívója  elkészítése  során
legyen figyelemmel arra, hogy nyílt és zárt ülése ne essen egy időpontra, mert az
ülés összehívása ez esetben nem szabályszerű.

12. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  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 30.
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8.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  8.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú  törvényességi  felhívásának
megtárgyalására. A napirendi pont rövid tartalma szerint a Fejér Megyei
Kormányhivatal  törvényességi  felhívással  élt  az ügyrendi,  igazgatási  és
jogi bizottság 2019. november 19. napján tartott zárt ülésére vonatkozóan.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, szeretném felkérni aljegyző urat,
hogy ismertesse a döntési javaslatot.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm,  tisztelt  polgármester  úr.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt
Közgyűlés! A döntési javaslat tartalma a következő: Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  megfelelő  módon  –  már  a  napirend  előkészítése  során  is  –
mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 19-ei zárt ülésen a
„Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámla-
hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg az Mötv.
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az az álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c)
pontja nem írja elő azt a kötelezettséget, mely szerint  a képviselő-testület,
illetve bizottságai indokolni szükséges döntésüket, e döntését. Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése nem vitatja, hogy az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt üléséről készült jegyzőkönyv
nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése nem vitatja, hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült  jegyzőkönyv  és
melléklete  (jelenléti  ív)  nem felelt  meg az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés d)
pontjában és az ülés időpontjában hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében
foglaltaknak,  ezért  az  jogszabálysértő. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült  jegyzőkönyv  a
határozatképességet a valóságnak megfelelően állapítja meg, megállapítja
továbbá, hogy a jelenléti ívet dr. Székely Károly képviselő bizottsági úr, tag
aláírta, de a zárt ülésen nem volt jelen. A közgyűlés rögzíti, hogy e tény
annak a kialakult rossz gyakorlatnak a következménye, hogy a nyílt és a
zárt ülés jelenléti íve a nyílt ülés megkezdését megelőzően aláírásra kerül,
amely  gyakorlatot  a  közgyűlés  és  a  bizottságok  ülésein  nem  szabad
folytatni. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a
bizottság  eljárása  nem felelt  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdésének  h)
pontjában foglaltaknak akkor, amikor az ülésen nem került ismertetésre a
döntési  javaslat  pontos  tartalma,  és  kijelenti,  hogy  működése  során  a
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közgyűlés  és  bizottságai  a  törvényességi  felhívásban  foglaltaknak
megfelelően, foglaltak szerint járnak el. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése elfogadja, hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.
november 19-ei zárt ülésén hozott határozatok megjelölése nem felel meg a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő
és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során megjelöléséről
szóló  rendelet  15.  §-ában  és  19.  §-ában  foglaltaknak,  mellyel
összefüggésben  az  SZMSZ-t  a  törvényességi  felhívásban  foglaltaknak
megfelelően módosítja, már módosította. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
2019. november 19-ei zárt ülésén a napirendek sorrendje nem felelt meg az
SZMSZ 12. § (5) bekezdésében foglaltaknak, ezért utasítja a bizottságot,
hogy  az  SZMSZ  e  rendelkezésétől  ne  térjen  el.  A  közgyűlés  utasítja
továbbá a bizottságokat, hogy az ülésükről készült jegyzőkönyv tartalmazza
a meghívóban feltüntetett javasolt napirendi pontokat. Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  ülésén  a  bizottság  nem  választott
jegyzőkönyv-hitelesítőt, ezért eljárása nem felelt meg az SZMSZ 51. § (2)
bekezdésében  foglaltaknak,  ezért  utasítja  a  bizottságot,  hogy  a
jegyzőkönyv-hitelesítő  választásról  minden  ülésen  gondoskodjon.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 782/2019. (XI.19.) határozat esetében
az  előterjesztés  tartalmazott  határozati  javaslatot  polgármesteri
határozattervezet  formájában,  ezért  álláspontja  szerint  a  bizottság
működése  e  tekintetben  nem volt  jogszabálysértő. Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlése utasítja az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságot,
hogy soron következő rendes ülésén a bizottság 2019. november 19-ei zárt
ülésén készült  jegyzőkönyvet  javítsa  ki,  melynek során rögzítse  az ülés
helyszínét. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottságot,  hogy a  zárt  ülés  meghívójának
elkészítése során legyen figyelemmel arra,  hogy a nyílt  és zárt  ülés ne
essen  egy  időpontra,  mert  az  ülés  összehívása  ez  esetben  nem
szabályszerű. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1262-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1262-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1262-1/2019.  számú,  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi  bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésével kapcsolatos
törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű,  azonban  rögzíti,  hogy  ezt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/1187-1/2019.  számú  törvényességi  felhívására  figyelemmel  2019.
december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése megállapítja,  hogy az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság megfelelő  módon – már  a napirend előkészítése
során is  –  mérlegelés  tárgyává tette  azt,  hogy a  2019.  november  19-ei  zárt
ülésén a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-
hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a bizottság az
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének  az  az  álláspontja,  hogy  az  Mötv.  46.  §  (2)  bekezdésének c)
pontja nem ír  elő olyan kötelezettséget a képviselő-testület,  illetve bizottságai
számára, amely szerint a döntését indokolni kellett volna.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem vitatja,  hogy  az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült
jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem vitatja,  hogy  az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült
jegyzőkönyv  és  melléklete  (jelenléti  ív)  nem  felelt  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)
bekezdés  d)  pontjában  és  az  ülés  időpontjában  hatályos  SZMSZ  41.  §  (1)
bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése megállapítja,  hogy az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  üléséről  készült
jegyzőkönyv  a  határozatképességet  a  valóságnak  megfelelően  állapítja  meg,
megállapítja továbbá, hogy a jelenléti ívet dr. Székely Károly képviselő bizottsági
tag aláírta, de a zárt  ülésen nem volt  jelen. A közgyűlés rögzíti,  hogy e tény
annak a kialakult rossz gyakorlatnak a következménye, hogy a nyílt és zárt ülés
jelenléti  íve  a  nyílt  ülés  megkezdését  megelőzően  aláírásra  kerül,  amely
gyakorlatot a közgyűlés és a bizottságok ülésén nem szabad folytatni.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a bizottság eljárása
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nem felelt meg az Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak akkor,
amikor az ülésen nem került ismertetésre a döntési javaslat pontos tartalma, és
kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a  törvényességi
felhívásban foglaltak szerint járnak el.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén hozott határozatok
megjelölése nem felel meg a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során  megjelöléséről  szóló  15.  §-ában  és  19.  §-ában  foglaltaknak,  mellyel
összefüggésben  az  SZMSZ-t  a  törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint
módosítja.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése megállapítja,  hogy az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  november  19-ei  zárt  ülésén  a  napirendek
sorrendje  nem  felelt  meg  az  SZMSZ  12.  §  (5)  bekezdésében  foglaltaknak,
utasítja  a  bizottságot,  hogy  az  SZMSZ  e  rendelkezésétől  ne  térjen  el.  A
közgyűlés  utasítja  továbbá  a  bizottságokat,  hogy  az  ülésükről  készült
jegyzőkönyv tartalmazza a meghívóban feltüntetett javasolt napirendi pontokat.

10. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2019. november 19-ei zárt ülésén a bizottság nem
választott jegyzőkönyv-hitelesítőt, ezért eljárása nem felelt meg az SZMSZ 51. §
(2) bekezdésében foglaltaknak, ezért utasítja a bizottságot, hogy a jegyzőkönyv-
hitelesítő választásról minden ülésén gondoskodjon.

11. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése megállapítja,  hogy az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  782/2019.  (XI.19.)  határozat  esetében  az
előterjesztés  tartalmazott  határozati  javaslatot  polgármesteri  határozattervezet
formájában, ezért álláspontja szerint a bizottság működése e tekintetben nem
volt jogszabálysértő.

12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az ügyrendi, igazgatási és
jogi  bizottságot,  hogy  soron  következő  rendes  ülésén  a  bizottság  2019.
november  19-ei  zárt  ülésén  készült  jegyzőkönyvet  javítsa  ki,  melynek  során
rögzítse az ülés helyszínét.

13. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottságot, hogy a zárt ülés meghívója elkészítése során legyen figyelemmel
arra, hogy nyílt és zárt ülése ne essen egy időpontra, mert az ülés összehívása
ez esetben nem szabályszerű.

14. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
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    a jegyző
Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 30.

9.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  9.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú  törvényességi  felhívásának
megtárgyalására.  A napirendi  pont  rövid  tartalma a  következő:  a  Fejér
Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívással  élt  a  közgyűlés 2019.
november 21-ei napján tartott nyílt ülésre vonatkozóan. Kérdezem, hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Szeretném jelezni, hogy már csak pár ilyen őrületet kell végighallgatniuk,
utána  áttérünk  a  rendes  napirendi  pontjainkra  is.  De  előtte  felkérni  a
döntési  javaslat  ismertetésére  aljegyző urat.  Parancsoljon,  megadom a
szót önnek!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A
döntési  javaslat  pontos tartalma a következő:  Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Közgyűlése nem vitatja, hogy a 2019. november 21-ei nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem felel meg az Mötv. 52. §
(1) bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában hatályos SZMSZ 41. §
(1) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az SZMSZ 29. § (4) bekezdésének
a jegyzőkönyvvezető választására vonatkozó része nem felel meg az Mötv.
52. § (2) bekezdésében és a 81. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert
jogszabályi  rendelkezések alapján  a  közgyűlési  ülések  jegyzőkönyvének
elkészítéséről  a  jegyzőnek  kell  gondoskodnia,  és  a  hivatali  dolgozók
feladatait  a jegyző határozza meg. A hatályos törvényi  rendelkezésekkel
való  összhang  megteremtése  érdekében  a  közgyűlés  az  SZMSZ-t
módosítja, már módosította. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
megállapítja, hogy megfelelő módon – már a napirend előkészítése során
is,  hiszen  az  üzleti  titok  védelmét  a  hitelintézet  kérte,  kérelmezte  –
mérlegelés  tárgyává  tette  azt,  hogy  a  2019.  november  21-ei  ülésén  a
„Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámla-
hitel  igénybevételéről”  szóló  napirendet  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  a
közgyűlés méghozzá az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, és
minősített  többséggel  zárt  ülésen  tárgyalását  rendelte  el.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének az az álláspontja, hogy az Mötv. 46. §
(2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan kötelezettséget, mely szerint a
képviselő-testület  a  döntését  indokolni  köteles  ez  esetben.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja továbbá, hogy a közgyűlés az
Mötv.  46.  §  (2)  bekezdésének  c)  pontja  alapján  történő  zárt  ülés
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elrendelését az Mötv. hatályba lépése óta sohasem indokolta meg, és ezen
gyakorlatával  szemben a Fejér  Megyei  Kormányhivatal  egyszer  sem élt
törvényességi felhívással. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az
5.  pontban  előadottakra  figyelemmel  a  2019.  november  21-ei  ülésén
elfogadott  633.  és  634.  sorszámú  határozatait  megerősíti. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  633/2019.  (VI.20.)
határozat tekintetében jogszabálysértő az, hogy a döntés megjelölése nem
a közgyűlés nyílt ülésének valós időpontját tartalmazza, melyre figyelemmel
e határozat megjelölését „633/2019. (XI.21.)”-re módosítja. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1263-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1263-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1263-1/2019.  számú, a közgyűlés 2019.
november 21-ei nyílt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, így bizottságai jogszerűen működni nem tudtak, azonban rögzíti,
hogy ezt Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019. számú törvényességi
felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  2019.
november 21-ei nyílt ülésről készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem
felel  meg az Mötv.  52. § (1) bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában
hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az SZMSZ 29. § (4)
bekezdésének a jegyzőkönyvvezető választására vonatkozó része nem felel meg
az Mötv. 52. § (2) bekezdésében és a 81. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert
jogszabályi  rendelkezések  alapján  a  közgyűlési  ülések  jegyzőkönyvének
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elkészítéséről a jegyzőnek kell gondoskodnia, és a hivatali dolgozók feladatait a
jegyző  határozza  meg.  A  hatályos  törvényi  rendelkezésekkel  való  összhang
megteremtése érdekében a közgyűlés az SZMSZ-t módosítja.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  megfelelő
módon – már a napirend előkészítése során is, hiszen az üzleti titok védelmét a
hitelintézet kérte – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 21-ei
ülésén a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-
hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés az
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, minősített többséggel zárt ülés
tartását  rendelte  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  az
álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan
kötelezettséget a képviselő-testület számára, amely szerint a döntését indokolni
kellett volna. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja továbbá,
hogy a közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján történő zárt
ülés elrendelését az Mötv. hatályba lépése óta sohasem indokolta meg, és ezen
gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  egyszer  sem  élt
törvényességi felhívással.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  5.  pontban  előadottakra
figyelemmel  a  2019.  november  21-ei  ülésén  elfogadott  633.-634.  sorszámú
határozatait megerősíti.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a  633/2019.
(VI.20.)  a  tekintetben  jogszabálysértő,  hogy  a  döntés  megjelölése  nem  a
közgyűlés  nyílt  ülésének  valós  időpontját  tartalmazza,  melyre  figyelemmel  e
határozat megjelölését „633/2019. (XI.21.)”-re módosítja.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  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 30.

10.       Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú  
törvényességi felhívásának megtárgyalására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  10.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú  törvényességi  felhívásának
megtárgyalására. A napirendi pont rövid tartalma szerint a Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a közgyűlés 2019. november
21.  napján  tartott  zárt  ülésre  vonatkozóan.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
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hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs, felkérem aljegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! Tehát a döntési
javaslat  pontos  tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése nem vitatja, hogy a 2019. november 21-ei nyílt ülésről készült
jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem felelt meg az Mötv. 52. § (1)
bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában hatályos SZMSZ 41. § (1)
bekezdésében  foglaltaknak,  ezért  jogszabálysértő. Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2019. november 21-ei  zárt
ülésének  napirendjét  a  nyílt  ülésen  elfogadta,  egyúttal  rögzíti,  hogy  a
közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján történő zárt
ülés napirendjeit az Mötv. hatályba lépése óta minden alkalommal a nyílt
ülésen  fogadta  el,  és  ezen  gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  egyszer  sem  élt  törvényességi  felhívással. Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a jövőben működése során
figyelembe veszi a törvényességi felhívást a tekintetben, hogy a zárt ülés
napirendjét nem nyílt, hanem zárt ülésen fogadja el. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése akként határoz, hogy a 2019. november 21-ei zárt
ülését megismételni nem kívánja tekintettel arra, hogy a zárt ülésén hozott
687., 688., 689., 690. és 691. sorszámú döntései végrehajtásra kerültek.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülésen elfogadott 687.,
688.,  689.,  690.  és 691.  sorszámú határozatait  megerősíti. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az  SZMSZ  29.  §  (4)
bekezdésének  a  jegyzőkönyvvezető  választására  vonatkozó  része  nem
felel meg az Mötv. 52. § (2) bekezdésében és a 81. § (3) bekezdésében
foglaltaknak, mert a jogszabályi rendelkezések alapján a közgyűlési ülések
jegyzőkönyvének  elkészítéséről  a  jegyzőnek  kell  gondoskodnia,  és  a
hivatali  dolgozók feladatait  a jegyző határozza meg. A hatályos törvényi
rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében a közgyűlés az
SZMSZ-t  módosítja. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
megállapítja, hogy megfelelő módon – már a napirend előkészítése során
is,  hiszen az üzleti  titok védelmét a hitelintézet kérelmezte – mérlegelés
tárgyává  tette  azt,  hogy  a  2019.  november  21-ei  ülésén  a  „Javaslat
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámla-hitel
igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg az Mötv. 46. §
(2)  bekezdésének  c)  pontja  alapján,  minősített  többséggel  zárt  ülés
tárgyalását rendelte el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
az álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő
olyan  kötelezettséget,  mely  szerint  a  képviselő-testület  a  döntéseit  e
tekintetben  indokolnia  kellett  volna.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  megállapítja  továbbá,  hogy  a  közgyűlés  az  Mötv.  46.  §  (2)
bekezdésének c)  pontja  alapján  történő zárt  ülés  elrendelését  az  Mötv.
hatályba  lépése  óta  sohasem  indokolta  meg,  és  ezen  gyakorlatával
szemben a Fejér Megyei  Kormányhivatal  egyszer sem élt  törvényességi
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felhívással. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az
ülésen  eljárása  nem  felelt  meg  az  SZMSZ  19.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak, azaz az ülésen nem került ismertetésre a bizottsági vélemény,
és kijelenti,  hogy működése során a törvényességi  felhívásban foglaltak
szerint jár el. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1264-1/2019.
számú törvényességi felhívásának megtárgyalását – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1264-1/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte és megvizsgálta  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1264-1/2019.  számú, a közgyűlés 2019.
november 21-ei nyílt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű,  azonban  rögzíti,  hogy  ezt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
FE/02/1187-1/2019.  számú  törvényességi  felhívására  figyelemmel  2019.
december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nem  vitatja,  hogy  a  2019.
november 21-ei nyílt ülésről készült jegyzőkönyv és melléklete (jelenléti ív) nem
felelt  meg az Mötv. 52. § (1) bekezdés d) pontjában és az ülés időpontjában
hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért jogszabálysértő.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  2019.
november  21-ei  zárt  ülésének  napirendjét  a  nyílt  ülésen  elfogadta,  egyúttal
rögzíti,  hogy a közgyűlés az Mötv.  46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján
történő zárt ülés napirendjeit az Mötv. hatályba lépése óta minden alkalommal a
nyílt  ülésen  fogadta  el,  és  ezen  gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal egyszer sem élt törvényességi felhívással.



55

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a jövőben működése
során figyelembe veszi a törvényességi felhívást a tekintetben, hogy a zárt ülés
napirendjét nem nyílt, hanem zárt ülésen fogadja el.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  akként  határoz,  hogy  a  2019.
november 21-ei zárt ülését megismételni nem kívánja tekintettel arra, hogy a zárt
ülésén hozott  687. 688.,  689.,  690. és 691. sorszámú döntései  végrehajtásra
kerültek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülésen elfogadott 687., 688.,
689., 690. és 691. sorszámú határozatát megerősíti.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az SZMSZ 29. § (4)
bekezdésének a jegyzőkönyvvezető választására vonatkozó része nem felel meg
az Mötv. 52. § (2) bekezdésében és a 81. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert
jogszabályi  rendelkezések  alapján  a  közgyűlési  ülések  jegyzőkönyvének
elkészítéséről a jegyzőnek kell gondoskodnia, és a hivatali dolgozók feladatait a
jegyző  határozza  meg.  A  hatályos  törvényi  rendelkezésekkel  való  összhang
megteremtése érdekében a közgyűlés az SZMSZ-t módosítja.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  megfelelő
módon – már a napirend előkészítése során is, hiszen az üzleti titok védelmét a
hitelintézet kérte – mérlegelés tárgyává tette azt, hogy a 2019. november 21-ei
ülésén a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla-
hitel igénybevételéről” című napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés az
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, minősített többséggel zárt ülés
tartását  rendelte  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  az
álláspontja, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja nem ír elő olyan
kötelezettséget a képviselő-testület számára, amely szerint a döntését indokolni
kellett volna. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja továbbá,
hogy a közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján történő zárt
ülés elrendelését az Mötv. hatályba lépése óta sohasem indokolta meg, és ezen
gyakorlatával  szemben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  egyszer  sem  élt
törvényességi felhívással.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az ülésen eljárása
nem felelt meg az SZMSZ 19. § (1) bekezdésében foglaltaknak, azaz az ülésen
nem került  ismertetésre  a  bizottsági  véleménye,  és  kijelenti,  hogy működése
során a törvényességi felhívásban foglaltak szerint jár el.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatot  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 30.
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11.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 31-ei,  
2019.  november  21-ei  és  2019.  december  5-ei  határozatainak
megerősítésére
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  11.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlése 2019.  október  31-ei,  2019.  november  21-ei  és
2019.  december  5-ei  határozatainak  megerősítésére.  A  napirendi  pont
rövid tartalma szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
címben  meghatározott  ülésein  hozott  határozatait  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  törvényességi  felhívásaira  figyelemmel  szükségesnek
látszik megerősíteni. És most szeretném kérdezni az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyást, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést. Megadom a szót.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalta a pontot, és a határozati
javaslatot  6  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm,  képviselő  úr.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. Megadom a szót önnek.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tájékoztatom a jelen levő képviselő-
társaimat, hogy a pénzügyi, gazdasági, városüzemeltetési bizottság 6 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot. 

Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm  szépen.  Kérdezem  ismét  Szántó  Péter  urat,  tehát  aki  az
oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság  elnökét,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! És tájékozatom a jelen levő képviselő-
társaimat,  hogy  a  kulturális,  kisebbségi,  oktatási  bizottság  tárgyalta  a
napirendi pontot, és 7 igen szavazattal támogatásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen.  Kérdezem az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai  bizottság
elnökét,  Motyovszki  Mátyást,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót.  Az ifjúsági,  sport  és turisztikai  bizottság a határozati
javaslatot  5  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  a  közbiztonsági  és
környezetvédelmi bizottság elnökét, Orosz Csaba urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester!  Tisztelt  Közgyűlés!  A
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 7 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási  bizottság  elnökét,  dr.  Székely  Károlyt,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést. 

Dr. Székely Károly képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A szociális, egészségügyi és
lakhatási bizottság 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
és elfogadásra javasolja a javaslatot. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  És  ha  már  ilyen  jól
megtornáztattuk magunkat, akkor kérem aljegyző urat, hogy ismertesse a
döntési javaslatot!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Ismét köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester
Úr!  Tehát  a  döntési  javaslat  tartalma a  következő:  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a  közgyűlés  2019.
október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem volt  szabályszerű,  így
bizottságai jogszerűen működni nem tudtak, azonban rögzíti,  hogy ezt a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  számú  törvényességi
felhívására  figyelemmel  2019.  december  19-én  megtartott  nyílt  ülésén
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orvosolta, így többek között a közgyűlés bizottságait a felhívásban foglaltak
alapján  ismételten  megválasztotta. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október 31-ei rendkívüli nyílt ülésén
meghozott  608.,  609.,  610.  sorszámú,  valamint  612.,  613.  sorszámú,
valamint  620.,  621.,  622.,  623.,  624.,  625.,  626.  sorszámú  határozatait
megerősíti. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy
a 2019. október 31-ei rendkívüli nyílt ülésén meghozott 614., 615., 616.,
617.,  618.,  619.  sorszámú,  illetve  625.  sorszámú  határozatairól  2020.
február  havi  rendes  ülésén  dönt  tekintettel  arra,  hogy  e  határozataival
szemben a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást nyújtott be
az  FE/02/13-1/2020.  iktatószámon,  melyet  külön  kell  megvizsgálni.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019.
november  21-ei  rendes  nyílt  ülésén  meghozott  628-691.  sorszámú
határozatait megerősíti. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy
határoz,  hogy a  2019.  december  5-én megtartott  rendkívüli  nyílt  ülésén
meghozott 692-714. sorszámú határozatait megerősíti. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
2019. október 31-ei, 2019. november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak
megerősítését  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
12/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 31-ei, 2019.
november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  továbbra  sem  vitatja,  hogy  a
közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, így bizottságai jogszerűen működni nem tudtak, azonban rögzíti,
hogy ezt Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-1/2019. számú törvényességi
felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott nyílt ülésén orvosolta,
így  többek  között  a  közgyűlés  bizottságait  a  felhívásban  foglaltak  alapján
ismételten megválasztotta.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október
31-ei rendkívüli nyílt ülésén meghozott 608-610. sorszámú, 612-613. sorszámú,
valamint 620-626. sorszámú határozatait megerősíti.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október
31-ei rendkívüli nyílt ülésén meghozott 614-619. sorszámú, illetve 625. sorszámú
határozatairól  2020.  február  havi  ülésén  dönt  tekintettel  arra,  hogy  e
határozataival szemben a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást
nyújtott be FE/02/13-1/2020. Iktatószámon, melyet külön kell megvizsgálnia.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2019.
november 21-ei rendes nyílt ülésén meghozott 628-691. sorszámú határozatait
megerősíti.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2019.
december 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén meghozott 692-714. sorszámú
határozatait megerősíti.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy a jelen
határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül az ülésről
készült jegyzőkönyvben küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 7.

Pintér Tamás polgármester:

10 perc szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

12.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi  
Nemzetiségi  Önkormányzatok  között  fennálló  együttműködési
megállapodás 4. számú módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Miskolczi László, DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
Modrzejewska Ewa, DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
Hosszú János, DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Mudra József, DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Benkovics Nóra, DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Kaszó Róbert, DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Megállapítom, hogy a 15 főből 10 fő képviselő jelen van 11 óra 21 perc 27,
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28,  29  másodperckor,  a  határozatképességünk  megvan.  Folytatjuk  a
határozati  javaslataink  megtárgyalását.  12.  napirendi  pont,  javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi Nemzetiségi
Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 4. számú
módosítására. A napirendi pont rövid tartalma szerint Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  helyi  Nemzetiségi  Önkormányzatok
között 2018. február elsején  aktualizált és egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési  megállapodás  módosítása  szükséges,  mert  részben  új
nemzetiségi  önkormányzat  alakult,  amely  csatlakozni  kíván  az
együttműködési szerződéshez, részben mert a szerződés egyes pontjain
változások átvezetése is szükséges. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Az  ügyrendi  bizottság  tárgyalta  a
pontot,  és  5  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  A  pénzügyi,  gazdasági,
városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.  És  most  szintén  szeretném kérdezni  Szántó  Péter
urat,  hogy mint az oktatási,  kulturális és társadalmi kapcsolati  bizottság
elnökét, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolatok bizottsága tárgyalta a napirendi pontot, és 7 igen szavazattal
javasolja elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,
felkérem aljegyző urat, ismertesse a döntési javaslatot!
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Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr!
Tehát  a  napirend  pontos  döntési  javaslatának  tartalma  a  következő:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  és  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  között
2018.  február  1-én  létrejött  Együttműködési  Megállapodás  4.  számú
módosításához  hozzájárul,  és felkéri  a  polgármestert,  hogy  az
Együttműködési  Megállapodás  4.  számú  módosítását  és  a
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Együttműködési
Megállapodást az Önkormányzat képviseletében írja alá, egyben felkéri a
határozat közlésére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és  a  helyi  Nemzetiségi  Önkormányzatok  között  fennálló  együttműködési
megállapodás 4. számú módosítását – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
13/2020. (I 23.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló 

együttműködési megállapodás 4. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2018. február 1-
én létrejött Együttműködési Megállapodás 4. számú módosításához hozzájárul.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat 1 – 2. mellékletét képező Együttműködési Megállapodás 4. számú
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési
Megállapodást  az  Önkormányzat  képviseletében  írja  alá,  egyben  felkéri  a
határozat közlésére.

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

                  a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.

    - a megállapodás aláírására: 2020. január 31.
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13.       Javaslat  a  DMJV  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzata  támogatás  iránti  
kérelme elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Kaszó Róbert, DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Pintér Tamás polgármester:

13. napirendi pontunk, javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán
Nemzetiségi  Önkormányzata  támogatás  iránti  kérelme  elbírálására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti  kérelmet terjesztett
elő 100.000,- Ft összegre. A támogatást nemzetiségi rendezvényekre és
működési  költségekre  kéri  a  nemzetiségi  önkormányzat.  Kérdezem  az
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnökét, Szántó Péter
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, az oktatási, kulturális bizottság 7
igen egyhangú szavazattal támogatja, és javasolja elfogadását. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a
döntési javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Tehát  a  döntési
javaslat  pontos  tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzata
számára  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetése  terhére,  és felkéri  a  polgármestert  a  pénzeszköz  átadási
szerződés  megkötésére,  egyben utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen
határozatban  vállalt  kötelezettséget  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése tervezésekor  vegye figyelembe.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Nemzetiségi
Önkormányzata támogatás iránti kérelmének elbírálását – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
14/2020. (I.23.)  határozata   

a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata támogatás iránti kérelme
elbírálásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 100.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő  támogatást  biztosít  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) számára a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése
terhére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  Polgármestert  a jelen
határozat mellékletét képező pénzeszköz átadási szerződés megkötésére.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy a jelen
határozatban  vállalt  kötelezettséget  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetése tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester

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

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.

    - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését
                          követő 15 napon belül

    - a kötelezettségvállalás teljesítésére a szerződésben foglaltak
                          szerint 

    - a kötelezettségvállalás figyelembe vételére a költségvetési rendelet
                          tervezésének időpontja 

14.       Javaslat  a  DMJV  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzata  részére  a  
Dunaújváros,  Római  krt.  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú
ingatlanban helyiség ingyenes használatba adására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kaszó Róbert, DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk  14.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros,
Római  körút  38/B.  szám  alatti  önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban
helyiség ingyenes használatba adására. A napirendi pont rövid tartalma
szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán  Nemzetiségi
Önkormányzata helyiséghasználat iránti kérelmet terjesztett elő. A javaslat
a nemzetiségek által használt Dunaújváros, Római körút 38/B. szám alatti
önkormányzati  tulajdonú  épületben  lévő  egyik  irodahelyiség  ingyenes
használatba  adására  irányul.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a
döntési javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
pontos tartalma a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
hozzájárul  ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képező  2400  Dunaújváros,
Római  krt.  38/B.  szám alatt  található,  dunaújvárosi  451/34/D/81 hrsz.-ú,
összesen 220 m2 nagyságú helyiség együttesben 1 db irodahelyiséget az
egyéb közösen használt  helyiségek  mellett  a  DMJV Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzata  ingyenesen  használatba  vegye  határozatlan  időre  a
nemzetiségi  feladataik  ellátása  érdekében,  és felkéri  a  polgármestert  a
haszonkölcsön szerződés megkötésére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, Római körút 38/B. szám alatti
önkormányzat  tulajdonú  ingatlanban  helyiség  ingyenes  használatba  adását  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
15/2020. (I.23.)  határozata 

 a DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, 
Római krt. 38/B. szám alatti önkormányzat tulajdonú ingatlanban helyiség

ingyenes használatba adásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  (továbbiakban:
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Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező 2400 Dunaújvárosi, Római krt. 38/
B.  szám  alatt  található,  dunaújvárosi  451/34/D/81  hrsz.-ú,  összesen  220  m2

nagyságú helyiség együttesben 1 db irodahelyiséget az egyéb közösen használt
helyiségek  mellett  a  DMJV  Ukrán  Nemzetiségi  Önkormányzata  (2400
Dunaújváros,  Városháza  tér  1.)   ingyenesen  használatba vegye határozatlan
időre, a nemzetiségi feladataik ellátása érdekében

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  Polgármestert  a jelen
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés megkötésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester

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

      a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. január 31.

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

15.       Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására   
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 15. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújvárosi Egyetem
beszámolójának  elfogadására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi
Egyetem  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  690/2018.
határozata  alapján  stratégiai  együttműködési  megállapodást  kötött
harmadik  missziós  tevékenységek  tárgyában  2019.  január  1.  és  2019.
december 31-e között tartó időszakra. A megállapodás 1.1. pontjában tett
vállalásokról  készült  szakmai  beszámolót  a  megállapodás  3.6.  pontja
szerint az egyetem elkészítette, és megküldte az önkormányzat számára.
Az  előterjesztés  a  beszámoló  megismerésére  és  annak  elfogadására
irányul.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Kérdezem az oktatási, kulturális és
társadalmi  kapcsolati  bizottság  elnökét,  Szántó  Péter  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  A  bizottság  7  igen  egyhangú
szavazattal  támogatja  az  előterjesztést,  javasolja  a  közgyűlésnek
elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Igen. Szabó Zsolt alpolgármester úr, parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! És külön
köszöntöm itt  az egyetem képviselőjét is, ha jól  látom, köszönjük, hogy
megtisztelte az ülésünket. Én nagyon fontosnak tartom az együttműködést
az egyetem és a város között, ugyanakkor azt többször elmondtam, hogy
azt  gondolom,  hogy  mi  felelősségteljesen  kell,  hogy  gazdálkodjunk  a
közpénzekkel,  ezért  én  nagyon  bízom  abban,  hogy  a  továbbiakban
nemcsak egy szakmai  beszámolót,  hanem egy pénzügyi  beszámolót  is
kaphatunk majd az ilyen típusú támogatásainkról. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen a hozzászólást. Szeretném kérni aljegyző urat, hogy a
döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
tartalma  a  következő:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
megismerte,  és  elfogadja a  Dunaújvárosi  Egyetem 690/2018.  (XII.13.)
határozata alapján megkötött  stratégiai  együttműködési megállapodásról
szóló beszámolóját. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Egyetem beszámolóját – mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
16/  2020.     (I.  23  .)     határozata  

a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte  és  elfogadja a
Dunaújvárosi  Egyetem –  690/2018.  (XII.13.)  határozat  alapján  megkötött
stratégiai együttműködési megállapodásról szóló – beszámolóját.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Egyetem rektorának részére.

Felelős:  - a határozat közléséért:
     a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  2020. február 7. 

16.       Javaslat  a  gyermekek átmeneti  otthona  kötelező önkormányzati  feladat  
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 16. napirendi  pontunkra, amely javaslat  a gyermekek átmeneti
otthona  kötelező  önkormányzati  feladat  ellátására  megkötött
feladatellátási  szolgáltatási  szerződés  módosítására.  A  napirendi  pont
rövid tartalma szerint  önkormányzatunk a kötelező  gyermekek átmeneti
otthona feladatát  a  Fészek  Gyermekvédő  Egyesülettel  megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. január 1-től.
A feladatellátási szerződés értelmében a szolgáltatói díjat  évente a KSH
által  közzétett  fogyasztói  árindex  éves  változásával  megegyezően  kell
módosítani.  A  szolgáltatói  díjat  a  szolgáltató  minden  év  január  első
napjával módosíthatja az előző évre közzétett árindexet figyelembe véve.
Az egyesület 2018. és 2019. év vonatkozásában az áremelési javaslattal
nem élt, 2020. évre azonban a szerződésben foglaltak alapján megküldte
javaslatát.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a
közgyűlésnek. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta,
és 6 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság elnökét, dr. Székely Károly urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Dr. Székely Károly képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
támogatta, és elfogadásra javasolta a javaslatot.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,
felkérem aljegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tehát a döntési
javaslat  pontos  tartalma a következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Közgyűlése  tudomásul  veszi  a  Fészek  Gyermekvédő  Egyesület
fenntartásában lévő gyermekek átmeneti  otthonában biztosított  férőhely
után  fizetendő  havi  készenléti  díj  200.800,-  Ft-ról  207.630,-  Ft-ra,  a
tényleges gondozási díjat 892,- Ft-ról 1.500,- Ft-ra történő emelését 2020.
január 1. napjától, egyúttal a 375/2014. (XI. 13.) határozattal jóváhagyott,
a  Fészek  Gyermekvédő  Egyesülettel  a  gyermekek  átmeneti  otthona
kötelező  önkormányzati  feladat  ellátására  2014.  november  25-én
megkötött  feladatellátási  szolgáltatási  szerződés 4.1.a),  4.1.b),  valamint
4.5., 5.4. és 5.5. pontjának a módosításához a határozat melléklete szerint
2020. január 1.  napjától  hozzájárul,  és felhatalmazza a polgármestert a
módosító  szerződés  aláírására,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező
önkormányzati  feladat  ellátására  megkötött  feladatellátási  szolgáltatási  szerződés
módosítását – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
17/2020. (I.23.) határozata

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi  a  Fészek
Gyermekvédő  Egyesület  (2030  Érd,  Karolina  u.  3.)  fenntartásában  lévő
gyermekek  átmeneti  otthonában  biztosított  férőhely  után  fizetendő  havi
készenléti díj 200.800.- Ft-ról 207.630.- Ft-ra, a  tényleges gondozási díjat 892,-
Ft-ról  1.500,-  Ft-ra  történő  emelését  2020.  január  1.  napjától  egyúttal  a
375/2014.  (XI.  13.)  határozattal  jóváhagyott,  a  Fészek  Gyermekvédő
Egyesülettel  – a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat
ellátására  –  2014.  november  25-én  megkötött  feladatellátási  szolgáltatási
szerződés 4.1.a), 4.1.b), valamint 4.5.   5.4. és 5.5. pontjának a módosításához
a határozat melléklete szerint 2020. január 1. napjától hozzájárul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező 3. számú módosító szerződés aláírására.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 15.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a
döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás  teljesítésére.  Az  1.  pont  szerinti
kötelezettségvállalás fedezete a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került.

Felelős  :   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester

                       - a kötelezettségvállalás előkészítéséért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a 3. számú módosító szerződés aláírását követő 5 napon belül

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy e
határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére. 

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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      a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. február 5. 

17.       Javaslat  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV  
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető

igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

17. napirendi pontunk, javaslat az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda,
valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közötti
együttműködési megállapodás elfogadására. A Dunaújvárosi Óvoda 2017-
ben elnyerte „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet. 2019-ben újra
megpályázta a címet. A pályázat feltétele többek között egy háromoldalú
együttműködési megállapodás az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda
és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között. Kérdezem az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  A  bizottság  5  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság
elnökét,  Szántó  Péter  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, az oktatási, kulturális, társadalmi
bizottság  egyhangúan  7  igen  szavazattal  javasolja  a  közgyűlésnek
elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném itt elmondani, hogy Dunaújváros
Közgyűlése  rendkívül  büszke  a  dunaújvárosi  óvodákra,  és  büszkék
vagyunk arra, hogy az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet elnyerték,
és  mi  szeretnénk  mindent  megtenni  annak  érdekében,  hogy  önöket
segítve,  önöket  támogatva  a  jövőben  is  ezt  megtegyék,  és  ezúton  is
szeretnénk felajánlani mindenfajta segítségünket a jövőben is. Köszönöm
szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e.  Amennyiben nincs,  felkérem aljegyző urat,  hogy a
döntési javaslatot ismertesse!
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Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr!
Nagy  örömmel  teszek  eleget  a  döntési  javaslat  pontos  tartalmának  az
ismertetésére. Tehát a következő a döntési javaslat: Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Oktatási Hivatallal, valamint a
Dunaújvárosi  Óvodával  együttműködési  megállapodást  köt  az  „Oktatási
Hivatal  Bázisintézménye”  cím  tárgyában,  és  felhatalmazza a
polgármestert, hogy a együttműködési megállapodást aláírja. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Én is köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,
valamint  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  közötti  együttműködési
megállapodás elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2020. (I.23.) határozata

az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint DMJV Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Oktatási
Hivatallal,  valamint  a  Dunaújvárosi  Óvodával  együttműködési  megállapodást
köt az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím tárgyában.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást aláírja és
felkéri, hogy a határozattal együtt küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére.

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

  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: azonnal
                - a szerződés és határozat megküldésére:
                  az aláírást követően azonnal

18.       Javaslat  Dunaújváros  területén  lévő  forgalomirányító  berendezések  
üzemeltetési munkáinak ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Swarco Traffic Hungaria Kft. képviselője

Elektrotraffic Kft. képviselője
Mota-Szer Kft. képviselője
Háromtárs Kft. képviselője

Pintér Tamás polgármester:

18.  napirendi  pont,  javaslat  Dunaújváros területén lévő forgalomirányító
berendezések  üzemeltetési  munkáinak  ellátására.  A  napirend  rövid
tartalma  szerint  az  előterjesztés  tárgya  a  Dunaújváros  területén  lévő
forgalomirányító  berendezések  üzemeltetési  munkáinak  ellátására
beérkezett  árajánlatok  ismertetése  és  megtárgyalása.  Felhívom Tisztelt
Képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  a  határozati  javaslat  1.  pontjában
javaslatot kell tenni a pályázat nyertesére, a vállalkozói díj összegére! A
legkedvezőbb  ajánlatot  a  Swarco  Traffic  Hungaria  Kft.  tette  bruttó
3.048.000,- Ft/év vállalkozói díjért. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a pénzügyi bizottság előtt volt
napirendi pontként, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és javasolja a
közgyűlésnek  a  kedvező  árajánlattal  a  Swarco  Kft.  3.048.000,-  Ft
vállalkozói díjért fogadjuk el a közgyűlésen. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen elnökhelyettes úrnak a javaslatát. Szerentém jelezni a
jegyzőkönyv  számára,  hogy  képviselő-testület  létszáma  egy  fővel
csökkent, de 11 óra 37 perckor továbbra is határozatképesek vagyunk 9
fővel.  Merthogy  tízen  voltunk.  De,  nem.  Vaklárma.  Kérdezem,  hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Amennyiben nincs, a döntési  javaslat  szerint  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros  területén  lévő
forgalomirányító  berendezések  üzemeltetési  munkáinak  ellátását  a
Swarco Traffic Hungaria Kft.-vel végezteti 3.048.000,- Ft/év összegért. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros
területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátását
bruttó 3.048.000,- Ft/év összegért a Swarco Hungaria Kft.-vel végezteti. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.)  pontban  meghatározott
feladat  fedezete  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  rendelet)  5.  melléklet  –  „  2.
Városüzemeltetés”,  „3.  Dologi  kiadás  (jelzőlámpa  üzemeltetés)” sorába
tervezett előirányzat biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
    a polgármester

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  2020. február 14.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos
teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                        a jegyző

    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
                        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 14.

19.       Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a  
dunaújvárosi  magaspart  védelmi  rendszerének  2020.  évi  támogatás
nyújtásáról  (2020.  január  1.-től  december  31.-ig)  terjedő  időszak
megkötésére
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Gergő Edmond, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  19.  napirendi  pontunkra,  javaslat  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi
Vállalattal  történő  megállapodásra  a  dunaújvárosi  magaspart  védelmi
rendszerének  2020.  évi  támogatás  nyújtásáról  2020.  január  1-től
december  31-ig  terjedő  időszak  megkötésére.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2020.
I.  hónap  elsejétől  2020.  XII.  hónap  31-e  közötti  időszak  működési
költségtérítésére  tesz  javaslatot  bruttó  8.539.000,-  Ft  összegben.
Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási,  mielőtt  kérdezném  az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,
szeretném jelezni a jegyzőkönyv számára, hogy testületünk ismét 10 főre
bővült 11 óra 39 perckor, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.
És most szeretném kérdezni a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság  elnökhelyettesét,  Szántó  Péter  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e,  hoppá,  nem,  szeretném  előbb  megkérdezni,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki
Mátyást,  hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.  Motyovszki
Mátyás képviselő úr, parancsoljon!

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. A bizottság 5 fő igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek a határozati javaslatot. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Rend a lelke mindennek, ugye. És
most  kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság
elnökhelyettesét, Szántó Péter urat, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és
egyhangúan 7 fővel javasolja elfogadását, bocsánat, 6 fővel.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyszerű.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  felkérem aljegyző  urat,
hogy  a  döntési  javaslatot  ismertesse!  Kérem  Szántó  Péter  urat,  hogy
nyomja ki a... Így jó?

Dr. Molnár Attila aljegyző:
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Igen,  köszönöm  szépen.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!
Tehát a döntési javaslat pontos tartalma a következő: Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  határozat  mellékletében  foglaltak
szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  között  a  2020.  I.-XII.  havi  működési
költségei  biztosításáról  szóló megállapodást.  A működési  költség 2020.
január  1.  és  2020.  december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó összege
8.539.000,- Ft, melynek fedezete, bruttó, bocsánat, igen, köszönöm, tehát
az  összeg  még  egyszer  bruttó  8.539.000,-  Ft,  melynek  fedezete  a
2020.évi  költségvetési  rendelet  5.  melléklet  3  Vízgazdálkodás  és
Vízkárelhárítás  3-as  dologi  kiadási  soron  kerül  majd  betervezésre.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  történő
megállapodást a dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás
nyújtásáról  szóló 2020.  január  1-től  december 31-ig  terjedő időszak megkötésére
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/  2020. (I.23.) határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaújvárosi
magaspart védelmi rendszerének 2020. évi támogatás nyújtásáról 

(2020. január 1.– től december 31.-ig ) terjedő időszak megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  határozat
mellékletében  foglaltak  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a Dunaújvárosi  Partvédelmi Vállalat  között  a 2020. I.-XII.
havi működési költségei biztosításáról szóló megállapodást. A működési költség
2020.  január  1.  -  2020.  december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó összege
bruttó  8.539.000,-  Ft,  mely  fedezete  a  2020.évi  költségvetési  rendelet  5.
melléklet 3 Vízgazdálkodás és Vízkárelhárítás 3-as dologi kiadás során kerül
betervezésre.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi  költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe,  továbbá  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  jelen  határozat
alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalással  kapcsolatos  feladatok
elvégzésére. 



76

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
      a jegyző
    - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  jelen  határozat  mellékletét
képező  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalattal  2020.  I.-XII.  havi  működési
költség  biztosításáról  szóló  megállapodást  aláírja,  jelen  határozat  alapján
intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba vételéről  és  a  folyamatos
pénzügyi teljesítésről.

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

Határidő: 2020. február 10.

20.       Javaslat az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáira  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

Pintér Tamás polgármester:

20.  napirendi  pontunk,  javaslat  az  Alkotás  út  8-9.  szám  alatti  rendelő
felújítási  munkáira.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  jelen
előterjesztés  az  Alkotás  út  8-9.  szám  alatti  volt  védőnői  tanácsadó
részleges  felújítására  tesz  javaslatot  új  rendelő  (11.  számú  gyermek
háziorvosi  körzet)  kialakítása  céljából  a  DVG  Zrt.  által  megküldött
költségvetés alapján. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:
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Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és 6
igen egyhangú szavazattal elfogásra javasolja a közgyűlésnek. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnökhelyettes  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs, a döntési javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tehát a döntési
javaslat  pontos  tartalma a következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  Alkotás  út  8-9.  szám  alatti  rendelő
felújítási  munkáit  bruttó  10.281.168,-  Ft  összegért  a  DVG  Zrt.-vel
elkészítteti,  a  kötelezettségvállalás  fedezetét Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének terhére biztosítani
fogja. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Alkotás utca 8-9. szám alatti rendelő felújítási
munkáiról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/  2020. ( I.23.)     határozata  

az Alkotás u. 8-9. sz. alatti rendelő felújítási munkáiról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Alkotás u. 8-
9. sz. alatti rendelő felújítási munkáit  bruttó  10.281.168,- Ft összegért a DVG
Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Az  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalás  fedezetét Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.

    
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

      a polgármester
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    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. február 14.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetési rendelet  7.b.
melléklet 11. Egészségügyi  feladatok  „Háziorvosi  rendelők  felújítása”
előirányzat során vegye figyelembe, valamint  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
      - a költségvetés tervezésének előkészítésében való

                             közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
       - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő:  a 2020. évi költségvetés elfogadásának időpontja         

21.       Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  21.  napirendi  pontunkra,  javaslat  Dunaújváros  közterületi
fasorainak  növényvédelmi  munkáira.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  a  növényvédelmi  munkákra  beérkezett  árajánlatok  ismertetése,
összehasonlítására és a nyertes ajánlat kiválasztására. Felhívom tisztelt
képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  a  határozati  javaslat  1.  pontjában
javaslatot  kell  tenni  a  pályázat  nyertesére,  a  vállalkozói  díj  összegére!
Lassítok,  hogy  információkat  nyerjünk.  A  legkedvezőbb  árajánlatot  a
Hortobágy Kft. tette bruttó 8.840.730,- Ft/2 év vállalkozói díjért. Megkaptuk
az  információt.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A jogi bizottság a határozati
javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek, és a
Hortobágy  Kft.-t  választottuk  ki,  mint  legjobb  ajánlattevőt.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 
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Szántó Péter képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Igen,  a  pénzügyi  bizottság
véleményezte,  és  6  igen  egyhangú  szavazattal  elfogadásra  javasolja
azzal, hogy a Hortobágy Kft. tette a legjobb javaslatot 8.840.730,- Ft/év,
bocsánat 2 év, igen. És így módosítom akkor, tehát /2 év. 

Pintér Tamás polgármester:

Megköszönöm  szépen  a  hozzászólást.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs,  a  döntési  javaslatot  szeretném  ismertetni:  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros  közterületi
fasorainak  növényvédelmi  munkáinak  ellátását  8.840.730,-  Ft/2  év
összegért a Hortobágy Kft.-vel végezteti.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  közterületi  fasorainak
növényvédelmi munkáiról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáiról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
Dunaújváros közterületi  fasorainak növényvédelmi munkáinak ellátását bruttó
8.840.730,- Ft/2 év összegért a Hortobágy Kft.-vel végezteti. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.)  pontban meghatározott
feladat fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelete (továbbiakban:  rendelet)  5.  melléklet  –  „  2.  Városüzemeltetés”,  „3.
Dologi kiadás (növényvédelem)” sorába tervezett előirányzat biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  2020. február 14.



80

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1.
pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos
teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
                          a jegyző

   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 14.

22.       Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  
Múzeum fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő 464/2019.
(VIII.08.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-
vel kötött tervezési feladatok átadását érintette
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  22.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU-
2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című
projekt  megvalósításával  összefüggő  464/2019.  (VIII.08.)  közgyűlési
határozat hatályon kíül helyezéséről, amely a DVG Zrt.-vel kötött tervezési
feladatok átadását érintette.  A napirendi  pont rövid tartalmaz szerint  az
előterjesztés  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az
„Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő
tervezési  szerződés átadásáról  szóló közgyűlési  határozat hatályon kívül
helyezéséről  szól,  mivel  a  DVG  Zrt.  kérte  a  tervezési  szerződés
megszüntetését közös megegyezéssel. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:  

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A jogi bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság  elnökhelyettesét,  Szántó  Péter  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:  

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a pénzügyi bizottság a határozati
javaslatot  tárgyalta,  4  igen,  1  nem  és  1  tartózkodással  javasolta  a
közgyűlésnek elfogadásra. 
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnökhelyettes  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Felkérem a
döntési javaslatról tájékoztassa a közgyűlést Molnár Attila aljegyző úr!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
tartalma a következő:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen
határozatával tudomásul veszi és jóváhagyja a DVG Zrt. kérelmét a TOP-
6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő tervezési szerződés
megszüntetését,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megszüntető
megállapodás aláírására. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a
TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002  azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  című  projekt  megvalósításához  kapcsolódó  tervezési
feladatok  DVG  Zrt.  részére  történő  átadására  vonatkozó 464/2019.
(VIII.08.) közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú,
az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt  megvalósításával  összegfüggő
464/2019.  (VIII.08.)  közgyűlési  határozat  hatályon kívül  helyezéséről,  amely  DVG
Zrt.-vel  kötött  tervezési  feladatok  átadását  érintette  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
23/  2020. (I.23.) határozata  

 a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 azonosítószámú, az „Intercisa Múzeum
fejlesztése” című projekt megvalósításával összefüggő 464/2019.(VIII.08.)

közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, amely DVG Zrt.-vel kötött
tervezési feladatok átadását érintette

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  tudomásul
veszi  és  jóváhagyja  a  DVG  Zrt.  kérelmét  a  TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt
megvalósításával összefüggő tervezési szerződés megszüntetésére  , s egyben
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felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1.sz.  mellékletét  képező
megszüntető megállapodás aláírására.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002
azonosítószámú,  az  „Intercisa  Múzeum  fejlesztése”  című  projekt
megvalósításához  kapcsolódó  tervezési  feladatok  DVG  Zrt.  részére  történő
átadására  vonatkozó 464/2019.(VIII.08.)  közgyűlési  határozatát  hatályon kívül
helyezi.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
                      - a határozat közléséért:
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 15.

23.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Intergrált  Területi  Program
módosításának elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

23. napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált
Területi  Program  módosításának  elfogadására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma  szerint  a  272/2014.  Kormányrendelet  57.  §  (4)  bekezdése
értelmében  az  Integrált  Területi  Program  módosítását  évente  két
alkalommal kezdeményezheti a területi szereplő. A Kormány rendeletének
megfelelően és az Irányító Hatóság útmutatása alapján elkészítettük az
ITP  aktualizált  változatát.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Remek. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnökhelyettesét, Szántó Péter urat, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:
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Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Igen,  a  pénzügyi  bizottság  a
határozati javaslatot 6 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyszerű. Kérdezem, kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a döntési javaslat ismertetésére
felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
megismerte és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program  módosított  változatát.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Pénzügyminisztériumot,  illetve  a
regionális  fejlesztési  programokért  felelős  helyettes  államtitkárt
tájékoztassa a dokumentum végső jóváhagyása érdekében. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. És most szavazást rendelek el a határozati  javaslat
elfogadásáról. 

Aki támogatja, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
24/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az
előterjesztés  mellékletét  képező,  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Integrált
Területi Program módosított változatát.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  döntéséről  a  Pénzügyminisztériumot,  illetve  a  regionális  fejlesztési
programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a dokumentum végső
jóváhagyása érdekében.
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Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
    -  a határozat végrehajtásának előkészítésében való

                 közreműködésért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
     - a határozat közléséért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  a határozat megküldésére: 2020. január 31.

24.       Javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló  
elhelyezésével foglalkozó településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 24.  napirendi  pontunkra,  javaslat  Dunaújváros  a  nagyvárosias
beépítésű  területek  parkoló  elhelyezésével  kapcsolatos
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára.  A  napirend  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros
nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó
településrendezési  eszközeinek  módosításának  véleményezési  eljárása
lezárult,  és a vélemények elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat
készítéséről  dönteni  szükséges.  Kérdezem  az  ügyrendi  bizottság,  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság ellenőrizte az I., II.
határozati javaslatot, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek, de egy megjegyzést tett  az egyik bizottsági  tagunk, a II.
számú határozati javaslatban a 4. pont számozása téves, és ide 2-est kell
beírni a megkapott anyagok szerint.

Pintér Tamás polgármester:
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Felkérem aljegyző urat, hogy reagáljon a felvetésre!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Amennyiben  így  van  a
határozati  javaslatban,  akkor  kérem,  hogy  majd  a  szavazás  során  ezt
vegyék figyelembe, a pontot javítani kell, hogyha elírás történt vélhetően.
Jó? Köszönöm az észrevételt. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az
előterjesztés I., II. határozati javaslatot tartalmaz. Mindegyik határozatról
külön kell szavaznunk. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy
az ülésünk elején kézhez kaptak egy új,  II.  számú határozati javaslatot,
amelyben már, ami a hibát orvosolta. Kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt
vegyék  figyelembe!  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési
javaslatot  szeretném  ismertetni:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  elfogadja  és  figyelembe  veszi  a  314/2012.  (XI.8.)
Kormányrendelet  (továbbiakban  Kormányrendelet)  41.  §-a  szerinti
véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket,
és  tudomásul  veszi,  hogy  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével  foglalkozó településrendezési  eszközök  módosításával
kapcsolatos  a Kormányrendelet 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés
során  érdemi  észrevétel  nem  érkezett  és  a  partnerségi  egyeztetést
lezártnak tekinti. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a nagyvárosias beépítésű területek
parkolós  elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések  meghozatalára  című  előterjesztés  I.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
25/  2020. (I.23.) határozata  

a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével foglalkozó
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett

vélemények elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és
figyelembe veszi a  a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével
foglalkozó településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes településrendezési  sajátos



86

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.
rend.) 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és
észrevételeket:
A  véleményezésben  részt  vevők  az  alábbi  táblázat  szerint  adták  meg
véleményüket.
Véleményt vagy tájékoztatást adott:

1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály
3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
5. Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
6. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
9. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
10. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
11. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Nem adott véleményt:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ITM Vasúti Hatósági Főosztály
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság
Fejér Megyei Önkormányzat
Kisapostag Önkormányzata
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály
Országos Atomenergia Hivatal

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  a
nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a Korm. rend. 29/A §-
a szerinti  partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett és a
partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1-2. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített  nagyvárosias beépítésű
területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek
egyeztetési  anyagát  a településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről, valamint
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)

http://www.kdtvizig.hu/hu/
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Korm. rendelet előírásai szerint terjessze a közgyűlés elé

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés

Pintér Tamás polgármester:

II.  döntési  javaslat:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
nyilatkozik,  hogy  a  nagyvárosias  beépítésű  területek  parkoló
elhelyezésével foglalkozó településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatban  az  „egyes  tervek  és  programok  környezeti  vizsgálatáról”
szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján
a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a nagyvárosias beépítésű területek
parkolós  elhelyezésével  foglalkozó  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések meghozatalára  című előterjesztés II.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/  2020. (I.23.) határozata  

a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével foglalkozó
ingatlanok településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan

készítendő környezeti vizsgálat elkészítéséről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a nagyvárosias
beépítésű  területek  parkoló  elhelyezésével  foglalkozó településrendezési
eszközeinek  módosításával  kapcsolatban  az  „egyes  tervek  és  programok
környezeti  vizsgálatáról”  szóló  2/2005.(I.11.)  Kormányrendelet  (továbbiakban
Kr.) 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem
tartja indokoltnak.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi  főépítész  közreműködésével  az  1.  pont  alatti  döntésről  és  indokairól
tájékoztassa  a  környezet  védelméért  felelős  közigazgatási  szervet  és  a
nyilvánosságot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
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  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.

25.       Javaslat Dunaújváros a 0174, 0172/19, 0173/1 és 0173/2 hrsz-ú ingatlanok  
településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási

vezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  25.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  0174,
0172/19, 0173/1 és 0173/2 helyrajzi számú ingatlanok településrendezési
eszközeinek  módosításával  kapcsolatos  döntések  meghozatalára.  A
napirendi pont rövid tartalma szerint  Dunaújváros 0174, és 0172/19 és a
0173/2  helyrajzi  számú  ingatlanok  településrendezési  eszközeinek
módosításának  véleményezési  eljárása  lezárult,  és  a  vélemények
elfogadásáról,  valamint  a  környezeti  vizsgálat  készítéséről  dönteni
szükséges.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Most  kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolja  egyhangúan a közgyűlésnek az anyagot,  és itt  is
ugyanaz a megjegyzés van, valószínű, ez is már javítva lett,  hogy a II.
határozati javaslatban a 4. pont számozása téves, az a 2. pont.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
az előterjesztés I., II. határozati javaslatot tartalmaz. Mindegyik határozati
javaslatról külön kell szavaznunk. Felhívom itt is tisztelt képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  az  ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új,  II.  számú
határozati  javaslatot.  Kérem,  hogy  a  döntéshozatalnál  ezt  vegyék
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figyelembe!  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  ismertetem  a  döntési
javaslatot:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  és
figyelembe  veszi  a  314/2012.  Kormányrendelet  41.  §-a  szerinti
véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket,
és tudomásul veszi, hogy a 0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok
területén  településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  a
Kormányrendelet  29/A §-a szerinti  partnerségi  egyeztetés során érdemi
észrevétel nem érkezett, és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a 0174, 0172/19, 0173/1 és 0173/2
helyrajzi  számú  ingatlanok  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések  meghozatalára  című  előterjesztés  I.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
27/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros 0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési
eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és
figyelembe  veszi  a  0174,  0172/19,  és  a  0173/2  hrsz-ú  ingatlanok
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos  a településfejlesztési
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.
rend.) 41. §-a szerinti véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és
észrevételeket:
A  véleményezésben  részt  vevők  az  alábbi  táblázat  szerint  adták  meg
véleményüket.
Véleményt vagy tájékoztatást adott:

1. Fejét Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály
3. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
5. Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró 

Székesfehérvári Járási Hivatala 
6. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányászati Osztály 
9. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
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10. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
11. Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály
12. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Nem adott véleményt:

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ITM Vasúti Hatósági Főosztály
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság
Fejér Megyei Önkormányzat
Kisapostag Önkormányzata
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Országos Atomenergia Hivatal

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi,  hogy a  0174,
0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok területén településrendezési eszközök
módosításával  kapcsolatos  a  Korm.  rend.  29/A  §-a  szerinti  partnerségi
egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést
lezártnak tekinti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1-2.  pontban  foglaltak  figyelembe  vételével  elkészített  Dunaújváros  0174,
0172/19,  és  a  0173/2  hrsz-ú  ingatlanokra  vonatkozó  településrendezési
eszközeinek  egyeztetési  anyagát  a településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint terjessze a közgyűlés elé

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés

Pintér Tamás polgármester:

A  II.  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  Dunaújváros  0174,  0172/19,  és  a  0173/2
hrsz-ú  ingatlanok településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatban  az  „egyes  tervek  és  programok  környezeti  vizsgálatáról”
szóló  2/2005.  Kormányrendelet  1.§  (3)  bekezdése  és  3.§-a  alapján  a
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.
Aki a II. határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros a 0174, 0172/19, 0173/1 és 0173/2
helyrajzi  számú  ingatlanok  településrendezési  eszközeinek  módosításával
kapcsolatos  döntések meghozatalára  című előterjesztés II.  határozati  javaslatát  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
28/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros 0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési
eszközeinek módosításához kapcsolódóan készítendő környezeti vizsgálat

elkészítéséről 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  Dunaújváros
0174, 0172/19, és a 0173/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési eszközeinek
módosításával  kapcsolatban  az  „egyes  tervek  és  programok  környezeti
vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (3)
bekezdése  és  3.§-a  alapján  a  környezeti  vizsgálat  elvégzését  nem  tartja
indokoltnak.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi  főépítész  közreműködésével  az  1.  pont  alatti  döntésről  és  indokairól
tájékoztassa  a  környezet  védelméért  felelős  közigazgatási  szervet  és  a
nyilvánosságot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.

26.       Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési  
költségeinek elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  26.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működési  költségeinek
elfogadására.  A  Fejér  Megyei  Önkormányzat,  Székesfehérvár  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2012-ben együttműködési  megállapodást  kötött  a  Fejér
Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  működtetéséről.  Jelen
előterjesztés  az  2020.  évi  működési  költségek  biztosításáról  szól.
Kérdezem, hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét,
Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és
Földi Ágnes bizottsági tag egy „B” változat elfogadását javasolta, amiben
kéri a szakmai beszámolót. A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság a módosító határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazással
elfogadta, és a közgyűlésnek javasolja elfogadni, illetve a teljes anyagot 5
igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnökhelyettes úr. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  az  ülés  elején  kiosztásra  került  egy  új,  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  által  módosított  határozati
javaslat.  Felhívom  a  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az
előterjesztés  „A”  és  „B”  változatot  tartalmaz.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs,  a  döntési  javaslat  a  következőképpen szól:  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési
Konzultációs Fórum együttműködési megállapodását, melynek működési
költségeihez  4.000.000  Ft  pénzeszközt  biztosít  a  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló  önkormányzati rendelet terhére. A „B” változat az „A”
változattól annyiban különbözik, hogy a közgyűlés e változatban felkéri a
Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórumot,  hogy  készítsen
tevékenységéről  szakmai beszámolót,  amelyet  küldjön  meg  az
önkormányzat részére.

Aki  tehát a „B” változatú határozati  javaslatot  elfogadja, kérem, igennel
szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs
Fórum  működési  költségeinek  elfogadására  című  előterjesztés  „B”  változatú
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
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Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/  2020. (I.23.) határozata  

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
működési költségeinek elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  jelen  határozat
mellékletét  képező  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum
együttműködési megállapodását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett fórum
működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5. mellékletének 1. városfejlesztés és
-rendezés előirányzat sor dologi kiadásai terhére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  az  1.
pontban megnevezett megállapodás megkötésére és a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. március 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri a Fejér Megyei Közgyűlést,
hogy  a  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórum  2020.  évi
munkájáról  készítsen  egy  szakmai  beszámolót,  melyet  2021.  január  31-ig
küldjön meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
városi  főépítész  közreműködésével  a  4.  pont  alatti  döntésről  tájékoztassa a
Fejér Megyei Közgyűlést.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.

27.       Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítése  miatt  
felmerülő költségek finanszírozására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 27. napirendi pontunkra, amely javaslat a Fabó Éva Sportuszoda
próbaüzemre való felkészítése miatt felmerülő költségek finanszírozására.
A  DVG  Zrt.  megküldte  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való
felkészítése  miatt  felmerülő  költségek  (16.893.286,-  Ft+áfa)  tartalmazó
számlát, melynek befogadását és teljesítését kérte. Kérdezem az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy
a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a  szót.  Polgármester  Úr!  Igen,  véleményezte,  és  5  igen,  1
tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Megadom  a  szót  Szabó  Zsolt  képviselő  úrnak,
parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én
sajnálom,  hogy  nincsenek  itt  a  Fideszes  képviselők,  mert  most  is
szembesülhetnének vele,  hogy azért  mik  azok a  csontvázak,  amik  tíz-
ötven-száz, tizenhatmillió forint értékben mindig kihullanak, de itt is arról
van szó,  hogy azért  kell  az önkormányzatnak helytállnia,  mert  ők nem,
ebben  a  tételben,  mert  ők  nem  tudták  megtervezni  az  átadás-átvételt
megfelelő módon. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat
a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési
javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:
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Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
tudomással  bír  arról,  hogy  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való
felkészítését  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  végezte  el  2019.
augusztus és szeptember hónapokban, és úgy határoz, hogy a próbaüzem
felkészítésére a DVG Zrt. részére 16.893.286,- Ft+áfa vállalkozói díjat fizet.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnökét
jelen  határozat  1.  pontjában hivatkozott  munkára  vonatkozó vállalkozási
szerződés elkészítésére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való
felkészítése miatt felmerülő költségek finanszírozásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
30/2020. (I.23.) határozata

 a Fabó Éva Sportuszoda próbaüzemre való felkészítése miatt 
felmerülő költségek finanszírozásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomással  bír  arról,  hogy  a
dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt
található,  Fabó  Éva  Sportuszoda  próbaüzemre  való  felkészítését  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.(továbbiakban:  DVG  Zrt.)  végezte  el  2019.
augusztus-szeptember  hónapokban  és  úgy  határoz,  hogy  a  próbaüzem
felkészítésére a DVG Zrt. részére 16.893.286,- Ft+áfa vállalkozói díjat fizet.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnökét jelen
határozat  1.  pontjában hivatkozott  munkára vonatkozó vállalkozási  szerződés
elkészítésére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1.  pontban  foglaltak  szerint  előkészített  vállalkozási  szerződés  aláírására  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:        
                  a polgármester                                   
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                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke

                      a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül

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

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  tervezésekor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért:
                a jegyző
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

28.  Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  tárgyban  hozott  DMJV
Közgyűlésének 842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 28. napirendi pontunkra, amely javaslat a Fabó Éva Sportuszoda
üzemeltetése  tárgyában  hozott  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  842/2019.  határozata  módosításáról.  A  Fabó  Éva
Sportuszoda üzemeltetése tárgyban hozott 842/2019. határozat módosítása
azért vált szükségessé, mert a DVG Zrt. javasolta, hogy a DVCSH Kft. által
nyújtott  valamennyi  közüzemi  szolgáltatás  díját  közvetlenül  az
önkormányzat fizesse meg, melynek következtében a DVG Zrt.-vel kötött
szerződésben  meghatározott  vállalkozói  díj  csökken.  Kérdezem  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési
javaslat szerint  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,
hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  842/2019.
határozata 1. pontját  az alábbiak szerint módosítja: Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  dunaújvárosi  325 hrsz.-ú,
természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található, Fabó Éva
Sportuszoda  üzemeltetésével  a  DVG  Zrt.-t,  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő
Zrt.-t bízza meg 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig. A DVG
Zrt.  vállalkozói  díja bruttó 20.125.000,-  Ft/hó, melyből  levonásra kerül  a
létesítmény  közüzemi  szolgáltatását  biztosító Dunaújvárosi  Víz-,
Csatorna-,  Hőszolgáltató  Kft.  által  nyújtott  valamennyi  közüzemi
szolgáltatás  (ivóvíz  szolgáltatás  és  ahhoz kapcsolódó  tűzivíz  biztosítás,
szennyvízgyűjtés  és  kezelés,  távhőszolgáltatás)  díja,  melyet  az
önkormányzat  fizet  meg  számla  ellenében  közvetlenül  a  szolgáltató
részére. Az önkormányzat köteles a DVCSH Kft.-vel fogyasztói szerződést
kötni  a fenti valamennyi közüzemi szolgáltatásra. A DVCSH Kft.  által  az
önkormányzat nevére kiállított számlák másolatát az önkormányzat köteles
a kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldeni a DVG Zrt. részére,
aki a számlán szereplő díjakkal csökkentett vállalkozói díjról állít ki számlát
az önkormányzat részére, és ezt követő 30 napon belül kerül átutalásra a
vállalkozói  díj  a  DVG  Zrt.  részére. A  DVG  Zrt.  köteles  az  energia
szolgáltatókkal saját nevére szóló szolgáltatási szerződést kötni (villamos
energia,  gáz)  és  köteles  az  üzemeltetésbe adott  létesítmények energia
fogyasztását az energiaszolgáltatók felé megtéríteni a vállalkozási díjból. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban
hozott  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  842/2019.  (XII.23.)
határozata módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
31/2020. (I.23.) határozata

 a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése tárgyban hozott DMJV Közgyűlésének
842/2019. (XII.23.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 842/2019.(XII.23.) határozata 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi
325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt  található,
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t
(a továbbiakban: DVG Zrt.) bízza meg 2020. január 01. napjától 2020. február 29.
napjáig. A DVG Zrt. vállalkozói díja bruttó 20.125.000,-Ft/hó, melyből levonásra
kerül  a  létesítmény  közüzemi  szolgáltatását  biztosító Dunaújvárosi  Víz-,
Csatorna-,  Hőszolgáltató  Kft.  (a  továbbiakban:  DVCSH  Kft.)  által  nyújtott
valamennyi  közüzemi  szolgáltatás  (ivóvíz  szolgáltatás  és  ahhoz  kapcsolódó
tűzivíz biztosítás, szennyvízgyűjtés és kezelés, távhőszolgáltatás) díja, melyet
az önkormányzat fizet meg számla ellenében, közvetlenül a szolgáltató részére.
Az önkormányzat köteles a DVCSH Kft.-vel fogyasztói szerződést kötni a fenti
valamennyi  közüzemi  szolgáltatásra.  A  DVCSH  Kft.  által  az  önkormányzat
nevére kiállított  számlák másolatát  az önkormányzat köteles a kézhezvételtől
számított 8 napon belül megküldeni a DVG Zrt. részére, aki a számlán szereplő
díjakkal csökkentett vállalkozói díjról állít ki számlát az önkormányzat részére, és
ezt követő 30 napon belül kerül átutalásra a vállalkozói díj a DVG Zrt. részére.

A DVG Zrt. köteles az energia szolgáltatókkal saját nevére szóló szolgáltatási
szerződést  kötni  (villamos  energia,  gáz)  és  köteles  az  üzemeltetésbe  adott
létesítmények  energia  fogyasztását  az  energiaszolgáltatók  felé  megtéríteni  a
vállalkozási díjból.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt
a  közüzemi  fogyasztói  szerződés  megkötéséhez  (átjelentkezés)  szükséges
intézkedések megtételére, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:        
                        a polgármester                                   
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke
                        a vagyonkezelési osztály vezetője

29.       Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 650/2019. (XI.21.)  
határozat módosítására – DKKA Nonprofit Kft. szakértői átvilágítás
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 29. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  650/2019.  határozat  módosítására  a  DKKA
Nonprofit  Kft.  szakértői  átvilágítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  650/2019.
határozatával  döntött  arról,  hogy  a  DKKA Nonprofit  Kft.  átvilágításával
kapcsolatosan elkészített szakértői anyag elkészítésére és a megbízási díj
kifizetésére  forrást  biztosítson.  Az  anyag  elkészítésében  a  fővállalkozó
személye más, mint amit a határozat tartalmazott, de erről csak a számla
kézhez  vételét  követően  kapott  az  előkészítő  osztály  tájékoztatást.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési  javaslat  szerint  a
650/2019. határozatnak 1. pontját aszerint módosítja, hogy az 5.364.480,-
Ft  megbízási  díjat  a  Prudent-Audit  Könyvvizsgáló  és  Adószakértő  Kft.
kapja. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
650/2019.  (XI.21.)  határozat  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
32/  2020.     (I.23.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
650/2019. (XI.21.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 650/2019. (XI.21.) határozatának
1. pontját az alábbiakra módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 5.364.480,- Ft forrás
biztosít  a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  (székhely:  2721
Pilis,  Jókai  Mór  utca  1/b.;  cégjegyzékszám:  13  09  121769;  adószám:
14404555-2-13; képviseli: Fiel Edit ügyvezető) által elkészített szakértői anyag
megbízási  díjára  és  rendelkezik  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  részére  történő
átutalásról és jelen határozat pénzügyi bizonylata a pénzeszköz átadásának,
melynek pénzügyi teljesítése a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő
Kft. által a DKKA Nonprofit Kft. nevére kiállított számla hitelesített másolatának
Önkormányzat általi kézhezvételét követő 5 napon valósul meg.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére. 

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester
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              - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

30.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)  
határozata  módosításra  és  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda
Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  felügyelőbizottsági  tag  visszahívására,  új
felügyelőbizottsági tag megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

30.  napirendi  pontunk,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 618/2019. határozata módosítására és a DKKA-Dunaújvárosi
Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  felügyelőbizottsági  tag
visszahívására, új  felügyelőbizottsági tag megválasztására.  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 618/2019. határozatával döntött a DKKA-
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
felügyelőbizottsági  tagok  visszahívásáról,  új  felügyelőbizottsági  tagok
megválasztásáról.  A  közgyűlési  határozatban  a  két  visszahívott  tag
helyére három új tag került megválasztásra, ezért szükséges a határozatot
módosítani. Az előterjesztés a határozat módosítására és az új határozat
meghozatalára,  amelyben  a  harmadik  felügyelőbizottsági  tag
visszahívására  és  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztására  tesz
javaslatot.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek. Elfogadásra. Bocsánat!

Pintér Tamás polgármester:

Még jó. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnökhelyettesét, Szántó Péter urat, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és a
javaslatot  6  igen  egyhangú  szavazattal  javasolja  elfogadásra  a
közgyűlésnek. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Szeretném  felhívni  a  tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét, hogy az előterjesztés I. és II. határozati javaslatokat tartalmaz.
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Mindegyik  határozatról  külön kell  szavaznunk.  Kérdezem,  hogy kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs,  a  döntési  javaslat,  az  I.  számú  döntési  javaslat:  A közgyűlés  a
DKKA-Dunaújvárosi Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjait,  Láng Csabát és Hingyi Lászlót 2019. október
31-i  hatállyal  visszahívja  és  Sáfrány  Katalint,  Kósa  Gábort  új
felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja  2019.  november  1-től  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
618/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra  és  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  felügyelőbizottsági  tag  visszahívására,  új
felügyelőbizottsági tag megválasztására című előterjesztés I. határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
33/2020. (I.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
618/2019. (X.31.) határozata módosításról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  618/2019.  (X.31.)  határozatának  1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

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

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

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

Pintér Tamás polgármester:

II.  számú  döntési  javaslat:  A közgyűlés a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda Akadémia Nonprofit  Kft. felügyelőbizottsági tagját Kovács Judit
Gabriellát  2020.  január  23-ai  hatállyal  visszahívja,  és  Szalóki  Lászlót új
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felügyelőbizottsági  tagnak megválasztja  2020.  január  24-től  2020.  május
31-ig szóló határozott  időtartamra,  változatlan díjazás mellett.  És bízunk
benne, hogy kevesebb kárral.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
618/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra  és  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  felügyelőbizottsági  tag  visszahívására,  új
felügyelőbizottsági tag megválasztására című előterjesztés II. határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
34/  2020. (I.23  .  )     határozata   

 a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben
felügyelőbizottsági tag visszahívására új felügyelőbizottsági tag

megválasztására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről szóló  15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §  (2) bekezdése 5)
pontja alapján a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági  tagját  Kovács  Judit  Gabriellát  2020.  január  23-ihatállyal
visszahívja és:
Szalóki Lászlót  új  felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, 2020. január 24-től
2020. május 31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

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

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.

                  ügyvezetője
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

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

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

31.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 706/2019. (XII.05.)  
és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a  Dunaújvárosi
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Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására, munkaviszonyának
azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Meghívott: Kiss András, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Pintér Tamás polgármester:

31.  napirendi  pontunk,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  706/2019.  és  710/2019.  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának  azonnali  hatályú  felmondására  és  új  ügyvezető
megválasztására.  Örömmel  olvasom  fel  a  következő  napirendi  pont
tartalmát,  amely  Dunaújváros Közgyűlése  706/2019.  határozatával  úgy
dönt a DV N Zrt. és 710/2019. határozatával a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-
ben  a  felügyelőbizottsági  tagok  visszahívásáról,  új  felügyelőbizottsági
tagok  megválasztásáról.  A  közgyűlési  határozatban  nem  pontosan
szerepeltek a tagok nevei, ezért szükséges a határozat módosítására. Az
előterjesztés  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nkft.  ügyvezetőjének
visszahívására, munkaviszonyának azonnali  hatályú felmondására és új
ügyvezető  megválasztására  tesz  javaslatot. Felhívom tisztelt  képviselő-
társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I.-től III.-ig határozati javaslatokat
tartalmaz. Mindegyik határozatról külön kell szavaznunk. Kérdezem, hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Amennyiben  nincs,  az  I.  döntési  javaslat  szerint  a  közgyűlés a  DV  N
Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági  tagjait,
Téglás Zoltánt, Vágó Andrásnét és Gergő Edmondot 2019. december 5-i
hatállyal  visszahívja  és  Szántó  Péter  Lajost,  Rajda-Szláma  Zsuzsanna
Mariannát,  Kárpáti  Gábor  Istvánt új  felügyelőbizottsági  tagoknak
megválasztja  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló  határozott
időtartamra, az elnök 40.000,- Ft/hónap, a tagok 30.000,- Ft/hónap díjazás
mellett.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
706/2019.  (XII.05.)  és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
című előterjesztés I.  határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
35/  2020. (I.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
706/2019. (XII.05.) határozata módosításról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  706/2019.  (XII.05.)  határozatának  1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

 „1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt. felügyelőbizottsági  tagjait,  Téglás  Zoltánt,  Vágó  Andrásnét  és  Gergő
Edmondot 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és :
Szántó Péter Lajost, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát, Kárpáti Gábor Istvánt
új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2019. december 6-tól 2020. május
31-ig szóló határozott időtartamra, az elnök 40.000.-Ft/hó, a tagok 30.000,- Ft/hó
díjazás mellett.”

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

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

Pintér Tamás polgármester:

A  II.  számú  döntési  javaslat  értelmében  a  közgyűlés a  Vasmű  út  41.
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.  felügyelőbizottsági
tagjait, Nagy Zoltán Györgynét, Mészáros Lászlót és Tóth Kálmánt 2019.
december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  Lebics  Editet,  Keresztesi  Tamás
Bélánét,  Rajda-Szláma  Zsuzsanna  Mariannát új  felügyelőbizottsági
tagoknak  megválasztja  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig  szóló
határozott  időtartamra,  az  elnök 40.000,-  Ft/hó,  a  tagok 30.000,-  Ft/hó
díjazás mellett.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
706/2019.  (XII.05.)  és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
című előterjesztés II. határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
36/2020. (I.23  .  )     határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
710/2019. (XII.05.) határozata módosításról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  710/2019.  (XII.05.)  határozatának  1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Ingatlanfejlesztő,
Beruházó és Értékesítő Kft.  felügyelőbizottsági tagjait, Nagy Zoltán Györgynét,
Mészáros Lászlót és Tóth Kálmánt 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és:
Lebics Editet, Keresztesi Tamás Bélánét, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát 
új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                                             
              a polgármester

    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

Pintér Tamás polgármester:

A III.  számú örömteli  döntési javaslat:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Közgyűlése  megállapítja,  hogy  Kiss  András  Péter,  a  Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonya a 2018.06.11. napján
létrejött  és  2019.10.02.  napján  módosított  munkaszerződése  alapján
határozott  ideig  2021.  május  31.  napjáig  tart. A Közgyűlés  Kiss  András
Pétert az ügyvezetői megbízásából visszahívja, munkaviszonyát azonnali
hatállyal  indokolás  nélkül  2020.  január  23.  napjával  felmondja,  és  Tiger
Szabolcsot választja meg új ügyvezetőnek 2020. január 24. napjától 2021.
május 31. napjáig feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására,
bruttó  400.000,-  Ft/hónap,  azaz  négyszázezer  forint/hó  munkabér
ellenében. A Közgyűlés  megállapítja,  hogy  Kiss  András  Péter  jogosult
tizenkét havi távolléti díjra, a munkaviszony megszűnésekor az arányos, ki
nem adott szabadság megváltására, azaz  6.079.818.- Ft-ra, azaz  erre az
összegre.  Kiss  András Péter  az  Mt.  77.  (1)  bekezdés a)  pontja  alapján
végkielégítésre nem jogosult. 

Aki a III. határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
706/2019.  (XII.05.)  és  710/2019.  (XII.05.)  határozatai  módosítására  és  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és új ügyvezető megválasztására
című előterjesztés III. határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
37/  2020. (I.23  .  )     határozata   

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívására,
munkaviszonyának azonnali hatályú felmondására és 

új ügyvezető megválasztására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  Kiss  András
Péter  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  munkaviszonya  a
2018.06.11. napján létrejött és 2019.10.02. napján módosított munkaszerződése
alapján határozott ideig 2021. május 31. napjáig tart.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét Kiss András Pétert a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszahívja, munkaviszonyát a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. § (1)
bekezdése  és  a  társaság  javadalmazási  szabályzata  V.3.  pontja  alapján  a
köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló
2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) és (4) bekezdése figyelembe vételével azonnali
hatállyal indokolás nélkül 2020. január 23. napjával felmondja és 
Tiger Szabolcs választja meg új ügyvezetőnek 2020. január 24. napjától 2021.
május 31. napjáig feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, bruttó
400.000.- Ft/hó, azaz négyszázezer forint/hó munkabér ellenében.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Mt. 79. § (2)
bekezdése alapján az ügyvezető jogosult tizenkét havi távolléti díjára, valamint a
125.  § szerint  a  munkaviszony  megszűnésekor  az  arányos,  ki  nem  adott
szabadság  megváltására,  azaz  6.079.818.-  Ft-ra,  azaz  Hatmillió-
hetvenkilencezer-nyolcszáztizennyolc  forintra.  Az  ügyvezető  az  Mt.  77.  (1)
bekezdés a) pontja alapján végkielégítésre nem jogosult.

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja Kiss András Pétert  a 3.
pontban meghatározott  összeg 2020. január 24. napjáig saját részére történő
átutalására  és  a  munkakör  átadás-átvétellel  kapcsolatos  intézkedések
megtételére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 3. pontban
meghatározottakra forrást biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésében
és a  költségvetés elfogadása után megtéríti a megjelölt összeget Kiss András
Péter  munkaviszonya  felmondása  miatti  felmerült  kiadásokra  a  Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft. részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a vagyonkezelési osztály vezetője

              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
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              megérkezésétől számított 8 napon belül

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

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  5.
pontban foglalt kötelezettségvállalást az abban foglaltaknak megfelelően a 2020.
évi költségvetési rendelet következő tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozatban foglaltak szerint, a társaság által előkészített alapító okirat
módosítás  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat
aláírására, valamint az ügyvezetővel a foglalkoztatási szerződés megkötésére
az  ügyrendi  igazgatási  és  jogi  bizottság  állásfoglalását  követően,  továbbá
utasítja a társaság ügyvezetőjét a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásáért:
      a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

      - a határozat közlésében való közreműködésért:            
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való
                  megérkezését követő 8 napon belül

                        - a munkaszerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                          60 napon belül

32.       Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  tulajdonában  
álló  gazdasági  társaságok  gazdálkodásáról,  vagyoni  helyzetéről,  illetve
üzleti  tervük  időarányos  teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és
beszámolási kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

32.  napirendi  pontunk,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásáról,
vagyoni helyzetéről,  illetve üzleti  tervük időarányos teljesítéséről történő
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adatszolgáltatási  és  beszámolási  kötelezettségeik  teljesítési
követelményeinek elfogadásáról. A napirendi pont rövid tartalma szerint az
előterjesztés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok  gazdálkodásáról,  vagyoni
helyzetéről,  illetve  üzleti  tervük  időarányos  teljesítéséről  szóló,  történő
adatszolgáltatási  és  beszámolási  kötelezettségeik  teljesítési
követelményeinek  elfogadásáról  szól.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Szabó Zsolt
alpolgármester úr, parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Azt
gondolom, hogy azért az elmúlt  időszakban láthattuk azt, hogy a város
cégei  milyen  volt  az,  amikor  szabadjára  voltak  engedve  a  Fideszes
városvezetés  alatt,  és  tényleg  csak  akkor  jöttek,  amikor  újabb  tagi
kölcsönökre  volt  szükségük.  Mi  szeretnénk  azt,  hogy  felelősségteljes,
átlátható módon számoljanak el az önkormányzati tulajdonú cégek is, és
az önkormányzat a városlakók pénzével a legfelelősségteljesebben tudjon
gazdálkodni,  ennek az egyik alapfeltétele az, hogy elegendő információ
birtokában legyünk. Ezt szolgálja ez az előterjesztés. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. A döntési javaslat ismertetésre felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr!
Tehát a döntési javaslat tartalma a következő: Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlése úgy  dönt,  hogy a  határozat  mellékletében foglalt
tartalommal  elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok  gazdálkodásáról,  vagyoni
helyzetéről,  illetve  üzleti  tervük  időarányos  teljesítéséről  történő
adatszolgáltatási  és  beszámolási  kötelezettségeik  teljesítésének
követelményeit.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja  a
polgármestert,  hogy  azon  gazdasági  társaságok  vezető  tisztségviselői
foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó szerződésekben, akiket a létesítő
okirat  szerint   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  választ,
rendkívüli  felmondási  okként  szerepeljen  e  kötelezettségek  be  nem
tartása, megszegése. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
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tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről , illetve
üzleti  tervük  időarányos teljesítéséről  történő  adatszolgáltatási  és  beszámolási
kötelezettségeik  teljesítésének követelményeinek  megalkotásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
38/2020.(I.23.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről , illetve üzleti
tervük időarányos teljesítéséről történő adatszolgáltatási és beszámolási

kötelezettségeik teljesítésének követelményeinek megalkotásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy  dönt,  hogy  a  határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok  gazdálkodásáról,
vagyoni  helyzetéről,  illetve  üzleti  tervük  időarányos  teljesítéséről  történő
adatszolgáltatási  és  beszámolási  kötelezettségeik  teljesítésének
követelményeit.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
azon gazdasági társaságok vezető tisztségviselői foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó szerződésekben, akiket a létesítő okirat szerint  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése választ, rendkívüli felmondási okként szerepeljen az 1.
pontban hivatkozottak be nem tartása, megszegése.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
             a polgármester
                az alábbi gazdasági társaságok vezető tisztségviselői:

DVG  Zrt.  ,  DVCSH  Kft.,   Dunanett  Nonprofit  Kft.,  Dunanett
Vagyonkezelő Kft., DVN Zrt., Energo-Hőterm Kft. Energo-Viterm Kft.,
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.,   DKKA Nonprofit  Kft.  MMK
Közhasznú  Nonprofit  Kft.,Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.,  Innopark
Nonprofit Kft.

     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra

érkezésétől számított 8 napon belül,
                2020. február 01. hatálybalépésre

Pintér Tamás polgármester:

Öt perc szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:
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Pintér Tamás polgármester:

Szeretném kérni, hogy foglalják el helyüket! És az ülést pár másodperccel
később, mint ahogy mondtam. Megállapítom, hogy 12 óra 21 perckor 9
fővel határozatképesek vagyunk. Kérem, a jelenlétét jelző gombot nyomja
ki alpolgármester úr. Másik alpolgármesternek. Köszönöm szépen. Tehát
9 fővel jelen vagyunk, és az ülésünk határozatképes. Megállapítom, hogy
12 óra 22 perckor határozatképes. 

33.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  826/2019.  (XII.23.)
határozata módosításra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  33.  napirendi  pontunkra,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése 826/2019.  határozata  módosításra.  A napirendi  pont
rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
826/2019. határozatával döntött, és mielőtt a napirendi pont rövid tartalmát
ismertetném,  szeretném jelezni  a  jegyzőkönyv  számára,  hogy  10  fővel
jelen  van  a  képviselő-testület,  és  12  óra  22  perckor  határozatképesek
vaguynk.  Tehát  ott  tartottam,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 826/2019.  határozatával  döntött  az Energott  Közszolgáltató
Társaságcsoportba  tartozó  egyes  társaságok  stratégiailag  kiemelt
jelentőségű  gazdálkodó  szervezetté  minősítésének  kezdeményezéséről.
Az ENERGOTT Kft. 2020. január 20-án kelt levelében sérelmezte a Kft.
stratégiailag  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó  szervezetté  minősítésének
kezdeményezését, ezért a határozat módosítása szükséges. Felhívom a
tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak
egy  új  határozati  javaslatot.  Kérem,  hogy  a  döntéshozatalnál  ezt
szíveskedjenek figyelembe venni! Kérdezem, hogy az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:
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Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és 6
igen egyhangú szavazattal javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési  javaslat  a
következő:  a   Közgyűlés  a  826/2019.  határozat  1.  pontját  a  szerint
módosítja,  hogy  az  Energott  Kft.-t  kiveszi  azon gazdálkodó  szervezetek
köréből,  amelyeknek  stratégiailag  kiemelt  jelentőségű  gazdálkodó
szervezetté  minősítését  kezdeményezi  az  Energiahivatalnál,  és  ezzel
egyidejűleg e határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
826/2019.  (XII.23.)  határozata  módosításra  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila,
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
39/  2020. (I.23.) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
826/2019. (XII.23.) határozata módosításra

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 826/2019. (XII.23.) határozatának
1. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kezdeményezi  az  Energo-
Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.  vonatkozásában  az  egyes  víziközmű-
szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentődésű gazdálkodó
szervezetté  nyilvánításáról  szóló  101/2013.  (III.29.)  Korm.  rendeletben  foglalt
eljárás  szerint  az  innovációért  és  technológiáért  felelős  miniszternél  a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65. § (1)
bekezdése  és  a  65.  §  (3)  bekezdése  alapján,  hogy  a  Kormány  rendeletben
stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetté minősítse ezen társaságot, mivel a
társaság  hőtermelési  tevékenységet  is  végez,  ezért  egy  esetleges
fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet, egy esetleges csőd, vagy felszámolási
eljárás veszélyeztethetné a távhőszolgáltatás zavartalan ellátását, mely ellátás
kötelező  önkormányzati  feladat,  a  társaság  hőtermelési  tevékenységével
közvetett módon lakossági igényeket elégít ki, és emiatt nyilvánvalóan kiemelt
közérdek fűződik adósságainak rendezéséhez, valamint a szolgáltatásbiztonság
folyamatos fenntartásához.  A Kormány a Cstv.  65.  §-a  szerinti  rendeletet  az
alábbi  időpontokban  alkothatja  meg:  a)  csőfeljárás  esetén  legkésőbb  a
csődeljárás kezdő időpontjától számított 30 napon belül; b) felszámolási eljárás
esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 365 napon
belül.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1. pontban foglaltakhoz szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére” 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  826/2019.
(XII.23.) határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.

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

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

34.       Javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az  UNISZOL-  
Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a
dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi
Élményfürdő  üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió
keretében  létrejött  koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával
összefüggő  jogi  feladatok,  valamint  egyéb  jogi  feladatok  ellátására
vonatkozóan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Kummer Ákos, a Kummer Ügyvédi Iroda ügyvédje

Pintér Tamás polgármester:

34.  napirendi  pont,  javaslat  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására  az
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és
a  dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésére,  illetve  a  Dunaújvárosi
Élményfürdő  üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió
keretében  létrejött  koncessziós  szerződés  további  jogi  sorsával
összefüggő  jogi  feladatok,  valamint  egyéb  jogi  feladatok  ellátására
vonatkozóan.  A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  az előterjesztés a
Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízására,  különösen  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a
dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi
Élményfürdő  üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió
keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi sorsával összefüggő
jogi  feladatok  ellátására,  továbbá  jogi  képviselet  ellátására  személyiségi
jogok  megsértése  miatti,  illetve  sajtó-helyreigazítás  eljárásokban,  az
önkormányzat  médiával  való  kapcsolattartása,  kommunikációja,  az
önkormányzat által üzemeltetett médiatartalmak működtetése, szerkesztése
körében, valamint egyéb jogi feladatok ellátásra tesz javaslatot. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e.
És van. Szabó Zsolt alpolgármester úr, parancsoljon!
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Szabó Zsolt alpolgármester:  

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én  azt
gondolom, ha szabad így fogalmazni, hogy az élményfürdő üzemeltetése
mind a megépítése óta mindig egy politikai ügy volt, azonban szerintem itt
az ideje, hogy az élményfürdő üzemeltetése, az a városlakók és a város
ügye legyen.  Ebből  senki,  de  senki  ne tudjon nyerészkedni,  ahogyan a
sportingatlanokban is csak és kizárólag az ott  sportoló sportolók érdekei
érvényesüljenek. Ezért kértük meg a Kummer Ügyvédi Irodát arra,  hogy
tekintse át azt,  hogy hogyan lehetne a szerződéseket  úgy felülvizsgálni,
hogy ezek az érdekek érvényesüljenek a továbbiakban. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  A  nyerészkedéseltörlésre  hatására  a  döntési
javaslatunk a következőképpen néz ki, amelyet majd aljegyző úr ismertet
önökkel.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tiszelt  Közgyűlés!  Tehát  a  döntési  javaslat
tartalma  a  következő:  a  Közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  az  UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a
dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésére,  illetve  a  Dunaújvárosi
Élményfürdő  üzemeltetése  és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió
keretében létrejött koncessziós szerződés továbbá jogi sorsával összefüggő
jogi feladatok  ellátásával, továbbá jogi képviselet ellátásával a személyiségi
jogok  megsértése  miatti,  illetve  sajtó-helyreigazítási  eljárásokban,  az
önkormányzat  médiával  való  kapcsolattartásával,  az  önkormányzat  által
üzemeltetett  médiatartalmak  működtetése,  szerkesztése  körében   az
önkormányzat hivatali munkatársainak jogi tanácsadás nyújtásával, jogvitás
eljárásaiban, egyéb jogi koordinációs, jogi tanácsadási feladatok ellátásával
a Kummer Ügyvédi Irodát bízza meg  650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer
forint + Áfa, 27% Áfa havi megbízási díj ellenében 2020. február 1. napjától
2020.  április  30.  napjáig  terjedő határozott  időre  a határozat  mellékletét
képező ügyvédi megbízási  szerződés szerint.  Dunaújváros Megyei  Jogú
Város  Közgyűlése az  ügyvédi  megbízási  díjra  bruttó  2.476.500,-  Ft
összeget biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésében. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kummer  Ügyvédi  Iroda  megbízásáról  az
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási  Zrt.-vel  a  dunaújvárosi  Jégcsarnok  és  a
dunaújvárosi  sportingatlanok  üzemeltetésre,  illetve  a  Dunaújvárosi  Élményfürdő
üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós
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szerződés  további  jogi  sorsával  összefüggő  jogi  feladatok,  valamint  egyéb  jogi
feladatok ellátására vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
40/2020. (I.23.)   határozata  

a Kummer Ügyvédi Iroda megbízásáról az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási
Zrt.-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok

üzemeltetésre, illetve a Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása
szolgáltatási koncesszió keretében létrejött koncessziós szerződés további jogi

sorsával összefüggő jogi feladatok, valamint egyéb jogi feladatok ellátására
vonatkozóan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  az UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi
sportingatlanok üzemeltetésre, illetve a Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése
és  hasznosítása  szolgáltatási  koncesszió  keretében  létrejött  koncessziós
szerződés további jogi sorsával összefüggő  jogi feladatok  ellátásával, továbbá
jogi képviselet ellátásával a személyiségi jogok megsértése miatti, illetve sajtó-
helyreigazítás eljárásokban, az önkormányzat médiával való kapcsolattartásával,
az Önkormányzat által üzemeltetett médiatartalmak működtetése, szerkesztése
körében  az Önkormányzat hivatali munkatársainak jogi tanácsadás nyújtásával,
jogvitás  eljárásaiban,  egyéb  jogi  koordinációs,  jogi  tanácsadási  feladatok
ellátásával  a Kummer Ügyvédi Irodát (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér
12-14. III. em. 323., dr. Kummer Ákos ügyvéd) bízza meg   650.000,- Ft, azaz
hatszázötvenezer forint + 27% Áfa havi megbízási díj ellenében, 2020. február
01.  napjától  2020.  április  30.  napjáig  terjedő  határozott  időre  a  határozat
mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  1.  pontja  szerinti,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási
szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott  ügyvédi  megbízási  díjra  bruttó  2.476.500,-  Ft, azaz  bruttó
kétmillió-négyszázhetvenhatezer-ötszáz  forint  összeget biztosít  a  2020.  évi
önkormányzati költségvetésében.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  történő megérkezésétől számított 8 napon belül

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

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

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a  3. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

35.       Javaslat  a  Bajáky  és  Társa  Ügyvédi  Iroda  megbízására  büntetőjogi  
felelősség  megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és
Működtető  Kft.  gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét
sértő bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Bajáky Tamás, irodavezető ügyvéd

Pintér Tamás polgármester:

35.  napirendi  pontunk,  javaslat  a  Bajáky  és  Társa  Ügyvédi  Iroda
megbízására büntetőjogi  felelősség megállapítása,  valamint  az Energo-
Hőterm  Beruházó  és  Működtető  Kft.  gazdálkodása  során  tapasztalt,  a
gazdálkodás  rendjét  sértő  bűncselekményekkel  összefüggő  egyes  jogi
feladatok  ellátására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az
előterjesztés a  Bajáky és  Társa Ügyvédi  Iroda megbízására  büntetőjogi
felelősség  megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és
Működtető Kft. gazdálkodása során tapasztalt, a gazdálkodás rendjét sértő
bűncselekményekkel  összefüggő  jogi  feladatok ellátására tesz javaslatot.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  felkérem  aljegyző  urat,  hogy
ismertesse a döntési javaslatot!

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Igen,  köszönöm. Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A döntési
javaslat tartalma a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
úgy  határoz,  hogy  egyes  személyekkel  szembeni  büntetőjogi  felelősség
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megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm Beruházó  és  Működtető  Kft.
gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátásával a Bajáky
és Társa Ügyvédi Irodát  bízza meg 30.000,- Ft + ÁFA munkaóra és 550,-
Ft  +  ÁFA/km  útiköltség/megtett  kilométer  megbízási  díj  ellenében.  A
közgyűlés  az  ügyvédi  megbízási  díjra  és  utazási  költségekre  bruttó
20.955.000,-  Ft  keretösszegű forrást  biztosít  a  2020.  évi  önkormányzati
költségvetésében. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Bajáky  és  Társa Ügyvédi  Iroda megbízásáról
büntetőjogi  felelősség  megállapítása,  valamint  az  Energo-Hőterm  Beruházó  és
Működtető  Kft. gazdálkodása  során  tapasztalt,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekményekkel  összefüggő  egyes  jogi  feladatok  ellátásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
41/2020. (I.23.)   határozata  

a Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda megbízásáról büntetőjogi felelősség
megállapítása, valamint az Energo-Hőterm Beruházó és Működtető Kft.

gazdálkodása során tapasztalt, a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekkel
összefüggő egyes jogi feladatok ellátásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  egyes
személyekkel  szembeni  büntetőjogi  felelősség  megállapítása,  valamint  az
Energo-Hőterm Beruházó és Működtető Kft.  gazdálkodása során tapasztalt,  a
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok
ellátásával a Bajáky és Társa Ügyvédi Irodát (székhely:1027 Budapest, Kandó
Kálmán u. 4., képv.: Dr. Bajáky Tamás irodavezető ügyvéd) bízza meg 30.000,- /
Harmincezer/  Ft  +  ÁFA  munkaóra  és  550,-  Ft  +  ÁFA/km  útiköltség/megtett
kilométer  megbízási  díj  ellenében  a  határozat  mellékletét  képező  ügyvédi
megbízási szerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  1.  pontja  szerinti,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási
szerződés aláírására. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban
meghatározott  ügyvédi  megbízási  díjra  és  utazási  költségekre  bruttó
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20.955.000,-  Ft,  azaz  bruttó  húszmillió-kilencszázötvenötezer  forint
keretösszegű forrást biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésében.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő

                megérkezésétől számított 8 napon belül
              - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való

                          közlését követő 30 napon belül

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

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a  3. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

36.       Javaslat a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott,  
kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű,  természetben  az  Északi  Ipari
Parkban található ingatlanok hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

36.  napirendi  pontunk,  javaslat  a  dunaújvárosi  3958/6-os  és  3958/7-es
helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű,
természetben  az  Északi  Ipari  Parkban  található  ingatlanok
hasznosítására.  A  napirend  rövid  tartalma  szerint  a  következő:  jelen
előterjesztés javaslatot tesz a dunaújvárosi 3958/6 és a 3958/7 helyrajzi
szám  alatt  található  ingatlanon  értékesítésére.  Felhívom  Tisztelt
Képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak egy új
határozati  javaslatot  és  egy a  Darusín Kft.  által  küldött  levelet.  Kérem,
hogy a döntéshozatalnál ezt szíveskedjenek figyelembe venni! Kérdezem



118

az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki
Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, az
ülés előtt kiosztott határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra 6
igen egyhangú szavazattal.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Felhívom tisztelt  képviselő-társaim figyelmét, hogy a
határozati  javaslat  „A”  és  „B”  változatot  tartalmaz. Felhívom  tisztelt
képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új „A”
és „B” változatú határozati javaslatot. Kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt
szíveskedjenek figyelembe venni!  Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a
döntési  javaslatot  ismertetem:  a  két  változat  között  az  az  alapvető
különbség, hogy az „A” változat az ingatlanok hasznosítását pályázati úton
írja elő a gazdálkodási rendelet rendelkezései alapján, míg a „B” változat
az  ingatlanok  hasznosítását  pályázat  nélkül  támogatja  tekintettel  arra,
hogy az  ingatlanok értékbecslés szerinti  vételára nem éri  el  a  nemzeti
vagyonról szóló, a költségvetési törvényben meghatározott 25 millió Ft-os
értékhatárt. 

Aki  az  „A”  változatú  határozati  javaslatot  elfogadja,  a  „B”  változatú
határozati javaslatot elfogadja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari
Parkban  található  ingatlanok  hasznosítására című  előterjesztés  „B”  változatú
határozati javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
42/  2020. (I.23.) határozata  

a dunaújvárosi 3958/6 és 3958/7 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban

található ingatlanok hasznosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Sifeko Kft. ( 2400
Dunaújváros,  Neumann  J.  u.  5.)  és  a  Darusín  Kft.  (  2400  Dunaújváros,
Neumann  J.  u.  16.)  vételi  szándékát  az  önkormányzat  tulajdonát  képező,
dunaújvárosi  3958/4  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű,  9729  nm  nagyságú  belterületi  ingatlan  vonatkozásában,
valamint a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály állásfoglalását,
mely szerint  az ingatlan csak akkor értékesíthető, ha az ingatlanon található
szennyvízátemelő részére egy önálló telek lesz kialakítva.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat  1.
pontjában  hivatkozott  ingatlan  megosztását  aszerint,  hogy  a  3958/4  hrsz.-ú
ingatlanból  kialakításra  kerül  a  3958/6  hrsz.-ú,  4416  nm  nagyságú,  kivett
beépítetlen terület és a 3958/7 hrsz.-ú, 4843 nm nagyságú, kivett beépítetlen
terület  megnevezésű  ingatlanok,  továbbá  a  3958/5  hrsz.-ú,  kivett  út
megnevezésű ingatlanhoz kerül csatolásra a 3958/4 hrsz.-ú ingatlanból 470 nm
nagyságú ingatlanrész,  egyúttal  úgy határoz,  hogy az  FM:  242/2019 számú
változási vázrajz szerinti telekalakítás alapján értékesíti pályázat mellőzésével –
tekintetettel arra, hogy az ingatlanok bruttó forgalmi értéke nem éri el a nemzeti
vagyonról  szóló  CXCVI.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében  és  Magyarország
2020.  évi  központi  költségvetéséről  szóló 2019. évi  LXXI.  törvény 5.§ (3)  c)
pontjában hivatkozott 25 millió forintos értékhatárt - a 3958/6 hrsz.-ú ingatlant a
Sifeko  Kft.  és  a  3958/7  hrsz.-ú  ingatlant  a  Darusín  Kft.  részére,  az
értékbecslésben  megállapított  800,-Ft/m²  +Áfa,  (bruttó  1.016,-Ft/m²),  azaz  a
3958/6 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 3.532.800,-Ft+áfa (bruttó 4.486.656,-
Ft),  a  3958/7  hrsz.-ú  ingatlan  vonatkozásában  3.874.400,-Ft+áfa  (bruttó
4.920.488,-Ft)  vételáron,  azzal,  hogy  a  vételáron  felül  a  vevőket  terheli  az
ingatlan  forgalmi  értékbecslésének,  a közműcsatlakozások és  az  igényelt
közműkapacitás biztosításának költségei, a vevő által megbízott jogi képviselő
megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően, valamint
vevő tűrni  köteles 2020.  december 31-ig a Mészáros és Mészáros Kft.  által
végzett földdeponálást az ingatlanon.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint elkészített változási vázrajz és 
adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                 számított 8 napon belül

37.       Javaslat az ELENA projekt önrésze fedezetének biztosítására  
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

A 37. napirendi pontot a közgyűlés levette napirendi pontjai közül, a 38.
napirendi  pont,  javaslat  az  ELENA  projekt  önrésze  fedezetének
biztosítására. A napirendi pont rövid tartalma szerint  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  október  20-án  írta  alá  az  ELENA
projekt megvalósításáról szóló konzorciumi szerződést. A megállapodás 2.
számú módosítása alapján 2019. májustól 1 fő projekt asszisztens és 1 fő
projekt menedzser bérének megfelelő összeget biztosít önkormányzatunk
a  konzorciumvezető  önkormányzat  (Kaposvár)  felé,  mint  a  pályázat
keretében vállalt önrészt. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési
javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tiszelt Közgyűlés! A döntési javaslat
tartalma a következő:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  az  ELENA  projekt  menedzsmentjébe  delegált  2  fő
köztisztviselő illetményére 2020. évben (munkáltatót terhelő adóval együtt)
összesen  12.102.500,-  Ft-ot,  cafetéria  juttatásként  383.562,-  Ft-ot,
valamint  számlavezetési  költségként  27.025,-  Ft-ot,  mindösszesen
12.513.100,- Ft-ot biztosít. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  ELENA  projekt  önrésze  fedezetének
biztosításáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2020. (I.23.) határozata

az ELENA projekt önrésze fedezetének bíztosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ELENA projekt
menedzsmentjébe  delegált  2  fő  köztisztviselő  illetményére  2020.  évben
(munkáltatót  terhelő  adóval  együtt),  összesen  12.102.500,-  Ft,  azaz
tizenkettőmillió-százkettőezer-ötszáz forintot, cafetéria juttatásként 383.562,- Ft,
azaz  háromszáznyolcvanháromezer-ötszázhatvankettő  forintot,  valamint
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számlavezetési költségként 27.025,- Ft, azaz huszonhétezer-huszonöt forintot,
mindösszesen 12.513.100,-  Ft-ot,  azaz tizenkettőmillió-ötszáztizenháromezer-
száz forintot biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  szereplő  összegek  Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatához való utalásáról gondoskodjon, továbbá
felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  szereplő  összegeket  a  2020.  évi
költségvetés tervezése során vegye figyelembe  

Felelős:  - az 1. pontban meghatározott összeg átutalásáért
                    a polgármester

             - az utalásban való közreműködésért
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        - a költségvetés tervezésérért:
     a jegyző

                   - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
      a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: - az utalásra 2020. január 31. 
                   - a 2020. évi költségvetési rendelet elkészítésének időpontja

38.       Javaslat építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatos döntések  
meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

39. napirendi pontunk, javaslat építésügyi hatósági feladatok átadásával
kapcsolatos  döntések  meghozatalára.  A fővárosi  és  megyei
kormányhivatalok  működésének  egyszerűsítésével  összefüggő  egyes
kormányrendeletek  módosításáról  szóló  360/2019.  Kormányrendelet  45.
§-a  értelmében  az  elsőfokú  építésügyi  igazgatási  feladatok  2020.  III.
hónap elsejével átkerülnek a kormányhivatalokba. A feladat, az ügyintézők
és  a  tárgyi  eszközök  esetleges  átadásához  szükség  van  arra,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése
meghatalmazza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét  a
megállapodás  megkötésére.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a döntési javaslat:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodást köt a Fejér
Megyei Kormányhivatallal az építésügyi igazgatási feladatok és az ahhoz
tartozó személyek, ingatlanok és tárgyi eszközök átadásával kapcsolatban.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  építésügyi  hatósági  feladatok  átadásával
kapcsolatos döntések meghozatalára című határozati javaslatot – mellette szavazott
10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),
távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
44/  2020. (I.23.) határozata  

az építésügyi hatósági feladatok átadásával kapcsolatos döntések
meghozatalára

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  megállapodást  köt  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatallal  az  építésügyi  igazgatási  feladatok  és  az  ahhoz  tartozó
személyek, ingatlanok és tárgyi eszközök átadásával kapcsolatban.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására e határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való

                közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. január 31.

39.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  évi  
munkatervének 1. módosítására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  40.  napirendi  pontunkra,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése 2020.  évi  munkatervének 1. számú módosítására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlésének 2020.  évi  munkatervét  módosítani  szükséges oly
módon, hogy abban a 2020. február 20-ra tervezett közgyűlési időpontja
helyett 2020. február 13-a szerepeljen. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási
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és  jogi  bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadta,  és  javasolja,  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési
javaslat a következő: a közgyűlés az elfogadott 2020. évi munkatervében
a 2020. február 20-ra tervezett közgyűlési időpontot 2020. február 13-ra
módosítja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 2020. évi munkatervének 1. módosításáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
45/2020. (I.23.) határozata

a 2020. évi munkatervének 1. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 792/2019.  (XII.  19.)  határozatával
elfogadott  2020.  évi munkatervében  a  2020.  február  20-ra  tervezett  közgyűlési
időpontot 2020. február 13-ra módosítja.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
      a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      valamennyi osztályvezető
    - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja:
      a jogi és közgyűlési osztályvezető

Határidő  :   2020. február 13.

40.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi  
munkájáról beszámoló elfogadására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző

Pintér Tamás polgármester:
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41.  napirendi  pontunk,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala 2019. évi munkájáról beszámoló elfogadására.  A
jegyző  évente  beszámol  a  közgyűlésnek  a  polgármesteri  hivatal
munkájáról, az ügyintézésről. Az előterjesztés melléklete a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőinek 2019. évben végzett munkájáról szóló részletes
beszámolót  tartalmazza.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 6
igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a  döntési
javaslat: a közgyűlés megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Jegyzőjének  beszámolóját  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről a határozat mellékletét
képező   beszámoló szerint. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala  2019.  évi  munkájáról  szóló  beszámoló  elfogadásáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
46/  2020. (I.23.) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  beszámolóját  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri  Hivatala  2019.  évi  tevékenységéről  a  határozat  mellékletét  képező
beszámoló szerint.

Felelős:   az aljegyző
Határidő: azonnal

41.       Javaslat  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni  választókerületében  
2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-
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választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására
Előadó: Dr. Molnár Attila aljegyző, az OEVI vezetője

Pintér Tamás polgármester:

És most jön az utolsó előtti, előtti, a francba, kicsit örültem, de nem, 42.
napirendi pontunk, javaslat a Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni
választókerületében  2020.  február  16.  napjára  kitűzött  időközi  egyéni
országgyűlési  képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő
dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok  póttagjainak
megválasztására.  Egy szép hosszú szavazás fog majd következni.  De
előtte  engedjék  meg,  hogy  a  napirendi  pontot  röviden  ismertessem  a
Kormányhivatal kérése szerint: a Közgyűlés törvényben rögzített feladata,
hogy  a  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló  bizottságok
szükséges  számú  tagot/póttagot  megválassza.  A  szavazatszámláló
bizottság tagjait és a póttagokat is települési szinten kell megválasztani.
Az időközi  országgyűlési  képviselő választás törvényes és biztonságos
lebonyolítása  érdekében  új  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottsági
póttagok  megválasztása  szükséges,  amely  nem  érinti  a  tavalyi  évben
megválasztott póttagok megbízatását. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  elnökhelyettesét,  Motyovszki  Mátyás  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Én is  köszönöm szépen,  elnökhelyettes  úr.  Felhívom tisztelt  képviselő-
társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.-től  XXXI.-ig  határozati
javaslatokat  tartalmaz.  Mindegyik  határozatról  külön-külön  kell
szavaznunk, hogy mindannyian jól szórakozzunk. Kérdezem, hogy kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben
nincs, a döntési javaslat a következő:  mind a 31 határozati  javaslat azt
tartalmazza,  hogy  a  közgyűlés  a  2020.  február  16-a  napjára  kitűzött
időközi  egyéni  országgyűlésiképviselő-választás  lebonyolításában
közreműködő  dunaújvárosi  szavazatszámláló  bizottságok  póttagját
válasszák  meg.  És  most  az  I.  számú  szavazás  Boórné  Menyhárt
Mónikáról következik. 

Amennyiben elfogadják, kérem, igennel szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
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bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés I. határozati javaslatát –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
47/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Boórné Menyhárt Mónikát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

    - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

II. számú szavazás Keresztesi Tamásról!

Amennyiben elfogadják, igennel szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés II. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
48/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
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lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Keresztesi Tamást megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.
Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
               

Pintér Tamás polgármester:

III. szavazás Varga Ferencnéről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés III. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
49/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok – póttagjának Varga Ferencnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.
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Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
              - a végrehatásban való közreműködését:

    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.

                 
Pintér Tamás polgármester:

IV. szavazás Juhászné Nagy Mariannáról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés IV. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
50/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Juhászné Nagy Mariannát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                

Pintér Tamás polgármester:

V., Varjasiné Fülöp Erikáról.

Kérem, szavazzanak!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés V. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
51/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Varjasiné Fülöp Erikát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
               

Pintér Tamás polgármester:

VI. szavazás, VI. számú Kovács Tamás Zoltánról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés VI. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
52/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kovács Tamás Zoltánt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

VII., Tóth Melindáról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  VII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
53/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
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lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Tóth Melindát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
Pintér Tamás polgármester:

VIII., Hegedűsné Sárközi Anikóról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  VIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
54/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hegedűsné Sárközi Anikót megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér Tamás polgármester:

IX. szavazás Farkas Katalinról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés IX. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
55/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Farkas Katalint megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

    - a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.

Pintér Tamás polgármester:

X. Bátai József Kálmánnéról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés X. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
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Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
56/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Fejér 04. számú országgyűlési  egyéni választókerületében 2020. február 16.
napjára  kitűzött  időközi  egyéni  országgyűlési  képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Bátai József Kálmánnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a Polgármestert,  hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.

Pintér Tamás polgármester:

XI. Dombai Gyöngyiről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok póttagjainak megválasztására című előterjesztés XI. határozati javaslatát
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
57/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
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alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Dombai Gyöngyit megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XII. Básthy Saroltáról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
58/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Básthy Saroltát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
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    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.

Pintér Tamás polgármester:

XIII. Básthy Tiborról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
59/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Básthy Tibort megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                 

Pintér Tamás polgármester:

XIV. Pintér Ildikóról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XIV.  határozati
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javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
60/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Pintér Ildikót megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                      - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XV. Garbacz Ágnesről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
61/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról
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1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Garbacz Ágnest megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
              - a végrehatásban való közreműködését:

    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.

                  
Pintér Tamás polgármester:

XVI. Farkas Józsefről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XVI.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
62/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Farkas Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.
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Felelős: - az eskü kivételéért:
                      a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
        az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XVII. Bájics Bernadettről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XVII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
63/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Bájics Bernadettet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                    - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XVIII. Bartai Ferencről, Bartal Ferencről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
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választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XVIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
64/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Bartal Ferencet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                      a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
        az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XIX. Németh Józsefről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XIX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
65/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Németh Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XX. Hudiné Laczkó Éváról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
66/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
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lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hudiné Laczkó Évát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
              - a végrehatásban való közreműködését:

    az aljegyző
Határidő: 2020. február 14.

Pintér Tamás polgármester:

XXI. Renyák Krisztináról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXI.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
67/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának  Renyák Krisztinát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér Tamás polgármester:

XXII. Hibácskó Ferenc Istvánról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
68/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hibácskó Ferenc Istvánt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.

Pintér Tamás polgármester:

XXIII. Borsos Józsefről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
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Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
69/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Borsos Józsefet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XXIV. Péntek Kláráról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXIV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
70/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
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alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Péntek Klárát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XXV. Kósa-Somogyi Máriáról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXV.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő (Pintér Tamás),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kósa-Somogyi Máriát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester
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                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
             

Pintér Tamás polgármester:

Jaj,  elnézést,  én  nem  nyomtam,  vagy  nem  jól  nyomtam.  Szeretném
rögzíteni, hogy én is igennel szavaztam, és úgy 10 igennel elfogadtuk!

 (A  szavazás  után  Pintér  Tamás  polgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 5 fő.)
Pintér Tamás polgármester:

És most jön a XXVI. Kósa-Somogyi Gabrielláról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXVI.  határozati
javaslatát– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Kósa-Somogyi Gabriellát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér Tamás polgármester:

XXVII. Hertz Katalinról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXVII.  határozati
javaslatát– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
73/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Hertz Katalint megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
                      az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                 

Pintér Tamás polgármester:

XXVIII. Ozvald Barbaráról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXVIII.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő (Pintér Tamás),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,
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Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila,  Tóth  Kálmán)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
74/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok – póttagjának Ozvald Barbarát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

Megint,  én  is  szeretnék  igennel  szavazni,  úgyhogy legyen  kedves úgy
rögzíteni, és így már 10 igennel elfogadtuk.

 (A  szavazás  után  Pintér  Tamás  polgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 5 fő.)

Pintér Tamás polgármester:

És most  jön a XIX.  Kicsit  fáradok,  elnézést!  XXIX.,  még jobb,  Lengyel
Gabrielláról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXIX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
75/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Lengyel Gabriellát megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

XXX. szavazás Komjáti Jánosnéról!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXX.  határozati
javaslatát – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
76/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
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lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Komjáti Jánosnét megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
    az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
                  

Pintér Tamás polgármester:

És XXXI. Vári Erzsébetről!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  04.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületében 2020. február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési
képviselő-választás  lebonyolításában  résztvevő  dunaújvárosi  szavazatszámláló
bizottságok  póttagjainak  megválasztására című  előterjesztés  XXXI.  határozati
javaslatát– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
77/2020. (I.23.) határozata

a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2020. február 16.
napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok
póttagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  választási  eljárásról  szóló
2013.  évi  XXXVI.  törvény  35.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján - a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2020.
február 16. napjára kitűzött időközi egyéni országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában  résztvevő  -  Dunaújvárosban  működő  szavazatszámláló
bizottságok - póttagjának Vári Erzsébetet megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
2013.  évi  XXXVI.  törvényben  előírt  esküt  az  1.  pontban  megválasztott
szavazatszámláló bizottsági póttagtól vegye ki.

Felelős: - az eskü kivételéért:
                      a polgármester

                        - a végrehatásban való közreműködését:
        az aljegyző

Határidő: 2020. február 14.
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Pintér Tamás polgármester:

XXXII. Nincsen. 

42.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  
folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési
határozatainak módosítására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

A következő napirendi  pontunk,  43.,  javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes
közgyűlési határozatainak módosítására. A napirendi pont rövid tartalma:
2019.  november  21-én  a  közgyűlés  2.000.000.000  Ft  folyószámlahitel
felvételéről  döntött,  és felhatalmazta a  polgármestert  a  folyószámlahitel
felvételének előkészítésére. A folyószámlahitel-szerződés megkötéséhez
szükséges döntést 2019. december 5-én hozta meg a Közgyűlés. 2019.
december 23-án a Kormány a 1804/2019. Kormányhatározatában részben
jóváhagyta  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi
törvényben  foglaltak  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  által
benyújtott  1.500.000.000  Ft  adósságot  keletkeztető  ügyletét.  A
kormányhatározat  778.000.000  Ft  fejlesztési  hitel  felvételéhez  járult
hozzá,  ebből  következően  nem  szükséges  2.000.000.000  Ft  összegű
folyószámlahitel  felvétele.  Az önkormányzati  egyeztetéseket  követően a
folyószámlahitel  összegét  1.000.000.000  Ft  összegre  javasolt
csökkenteni,  melyhez  a  korrábban  meghozott  határozatok  módosítása
szükséges.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e vagy sem az előterjesztést. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a szót. A bizottság véleményezte, és
a  határozati  javaslatot  5  igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és 6
igen  egyhangú  szavazással  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen. 
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Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e.  Amennyiben nincs,  a  döntési  javaslat:  a  korábban
ismertettek  alapján javaslom, hogy a közgyűlés a határozatokat  akként
módosítsa,  hogy  az  egymilliárd  forint  összegű  folyószámla-hitelre  köt
szerződést.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
folyószámlahitel-szerződéssel  kapcsolatos  egyes  közgyűlési  határozatainak
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette  szavazott  10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
78/  2020. (I.23.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-
szerződéssel kapcsolatos egyes közgyűlési határozatainak módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata folyószámlahitel igénybevételéről” szóló 691/2019. (XI.21.)
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta, és
egyetért  azzal,  hogy  a  2020.  évben  jelentkező  költségvetési  bevételek  és
teljesítendő költségvetési kiadások időbeni elkülönülése, egyenlőtlensége miatt
keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli lejáratú folyószámlahitelt
vegyen igénybe 1.000.000.000 Ft erejéig.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Megyei Jogú  Vá-
ros Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötéséről” szóló 714/2019.
(XII.05.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata átmeneti likviditási problé-
mák áthidalása céljából 1.000.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú
folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től a fo-
lyószámlahitel  folyósítási  feltételeinek teljesítését követően  2020. szeptember
30-ig, majd  2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő időszakban az
OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret össze-
ge 2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő időszakban nem haladhat-
ja meg a 2020. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparűzési
adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértá-
mogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettsé-
get vállal arra, hogy 2020. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére
a 2020. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi ipar-
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űzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérke-
ző, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötéséről szóló 714/2019.
(XII. 05.) határozat 5. pontjának végrehajtási határidejét 2020. február 10. nap-
jára módosítja.

43.       Javaslat a Volánbusz Zrt. által benyújtott menetrend-módosítási javaslat  
elfogadásának tárgyában – 13-as járat
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

44.  napirendi  pontunk,  javaslat  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott
menetrend-módosítási  javaslat  elfogadásának  tárgyában  –  13-as  járat
ügyében. Korábban a helyi személyszállítási közszolgáltatás keretein belül
a ’13’-as jelzésű autóbusz járat megszűnt.  Több észrevételt  követően a
Volánbusz  Zrt.  elkészítette  javaslatát  a  járat  menetrendjének
visszaállítására.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság a határozati javaslatot 5
igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét,  Szántó Péter urat,  hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság véleményezte, és 6
igen egyhangú szavazással elfogadásra javasolja. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Szabó Zsolt képviselő úrnak,
szeretném  én  is  elmondani  itt  a  közgyűlés  előtt,  hogy  rendkívül  sok
visszajelzés érkezett az ügyben, hogy a buszjáratainkat valamilyen módon
meg kellene oldanunk úgy, hogy tudjanak közlekedni a Béke városrészből
is az ott élők, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés a
közgyűlésünk  számára.  Nagyon  sokat  jártunk  kampány  során  is,  de
egyébként is a Béke városrészben, és nagyon sok panaszos jelzés volt,
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hogy ezt  a  13-as számú buszt  újra  meg kellene indítani,  és hogy újra
tudjanak a Béke II. városrészben leginkább az ott élők a városba rövidebb
útvonalon bejutni. A javaslatunk erre ad megoldást. De megadom a szót
Szabó Zsolt alpolgármester úrnak.

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Aki követi
az  én  politikai  munkásságomat,  az  tudja,  hogy  az  elmúlt  kilenc  évben
ellenzéki  képviselőként  nem nagyon volt  olyan tömegközlekedést érintő
előterjesztés,  ahol  nem szólaltam volna föl,  és a különböző menetrend
átalakításról  vagy időalapú jegy bevezetéséről  ne  szóltam volna  hozzá
azért, mert azt gondolom, hogy a dunaújvárosi tömegközlekedést sokkal
vonzóbbá  kell  tenni,  és  nagyon  büszke  vagyok  arra,  hogy
alpolgármesterként  részt  vehettem  abban,  hogy  a  lakók  kérésére
visszaállításra  kerüljön  a  13-as  buszjárat.  És  amiért  a  leginkább  szót
kértem az az, hogy szeretném megköszönni Tóth Kálmánnak, aki  most
nincs jelen, Tóth Kálmán képviselő-társunknak azt az egyeztető munkát,
amit ennek a buszjáratnak a visszaállításában végzett. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. A döntési javaslat szerint tehát  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  a  Volánbusz  Zrt.  által  javasolt
menetrendmódosítást  elfogadja  a  2020.  február  17-i  hatályba  lépéssel.
Ettől a naptól a ’13’-as járat újra közlekedik. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Volánbusz  Zrt.  által  benyújtott  menetrend-
módosítási javaslat elfogadásának tárgyában – 13-as járat című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
79/  2020. (I.23.) határozata  

a Volánbusz Zrt. által benyújtott menetrend-módosítási javaslat 
elfogadásának tárgyában – 13-as járat

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Volánbusz  Zrt.  által  javasolt
menetrendmódosítást elfogadja a határozat 1. számú melléklete szerint 2020. február
17-i  hatályba lépéssel,  egyben felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére  és  a
határozat  2.  számú  mellékleteként  csatolt  közszolgáltatási  szerződésmódosítás
aláírására. 

Felelős  :    - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
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          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: -  a  határozat  közlésére:  a  határozatnak  az  előkészítő  osztályra
érkezésétől         számított 8 nap
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2020. február 10.

Pintér Tamás polgármester:

És most átadom az ülés vezetését Mezei Zsolt alpolgármester úrnak.
 (Pintér  Tamás polgármester  átadta  az  ülés  vezetését  12:51  órakor  Mezei  Zsolt
alpolgármesternek.)

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm szépen. Határozatképességet állapítunk meg, ugye 9 fővel a
közgyűlés határozatképes továbbra is.  Az SZMSZ 39.  § 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 az interpellációkra nincs lehetőség, interpellációnak nem minősülő
kérdés  azonban  lehetséges.  Kérdezem,  ilyen  kérdés  van-e.  Igen.
Megadnám akkor Motyovszki Mátyásnak a szót. Köszönöm. 

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Én a mai nehéz programunk
után  egy  egész  más  és  egy  kellemesebb  dologról  szeretnék  beszélni,
mégpedig a 3-as választókörzet dolgairól. És csak néhány mondatot, hogy
mégis én is beszámoljak, hogy mindenki tudja, hogy mi folyik ott nálunk.
Nagy álmom volt megválasztásom előtt is már, hogyha én leszek a körzet
képviselője, akkor elsősorban igyekezzek egy jó közösséget formálni, és
nagyon úgy tűnik ez alatt az eltelt három hónap alatt, hogy nagyon jó úton
járunk ebben az ügyben. Nagyon sok segítséget kapok a körzetben lakó
emberektől, amire én egyébként határozottan kértem is őket, mert én úgy
szeretném képviselni politikai hovatartozásuktól függetlenül az összes ott
lakó embert, hogy közösen beszéljük meg, és közösen oldjuk meg a mi
közös  dolgainkat,  hogy  egy  újra  egy  jó,  élhető,  és  egy  új  Római
városközpontot tudjunk a városban kialakítani. Ehhez nagyon jó partnerek
egyébként  az  ott  lakók,  hálás  köszönet  érte.  Nagyon  jól  látszanak  a
fogadóórákon, hogy tizenöt-húsz ember jelenik meg, adja elő a gondjaikat.
Ami  külön öröm számomra,  hogy jónéhányan ebből  a  létszámból  csak
azért eljönnek, hogy együtt legyen a társaság, és egy jót beszélgessünk
akár  magánügyi,  magánéleti  dolgokról  is,  ami  számomra  is  azt  jelenti,
hogy tényleg  egy jól  formálódó közösség kezd ott  kialakulni  nálunk.  A
teljesség igénye nélkül csak néhány apró dolog, amik nem biztos, hogy túl
nagy  dolgok,  de  az  érintettek  számára  viszont  mégis  egy  nagyon  jó
komfortérzetet biztosít, egy változást, és érzik azt, hogy a város törődik az
ő  legapróbb  dolgaikkal  is.  Egyik  példaként  említeném,  a  Gárdonyi
iskolából jött egy jelzés, hogy ők nagyon szívesen vennének egy padot az
iskola bejárata mellé, sok szülő ott várja a gyereket, nem volt lehetőségük
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erre.  A  Martinovics  utca  végén  levő  buszmegálló  építésekor  ott
felszabadult egy pad, tehát gyakorlatilag minden gond nélkül azonnal meg
tudtuk ezt a dolgot oldani a számukra. Nagyon köszönik, nagyon örültek
neki.  Egy  hasonló  eset  volt  a  Római  31.  előtt,  egy  teljesen  rosszul
kihelyezett padot ott a lakókkal egyeztetve az ő általuk kért helyre, ami
egyébként logikus volt, és az előző időszakban is már eleve oda kellett
volna rakni, de hát spongyát rá, ez közvetlen a buszmegálló mellé át lett
helyezve,  és  mindenki  boldog  tőle.  Ráadásul  így  megközelíthető  az
egyébként a lakók által  gondozott  virágoskert  is. Sorolhatnék még több
ilyet, de ami még egy nagyon fontos, hogy a táborállási polgárőrségnek
tudtunk  a  körzetben  biztosítani  helyiséget,  ami  egyrészt  ugye  az  ő
munkájukat  is  nagyon  segíti,  és  mivel  ez  a  Római  36/B-ben  levő
közösségi  ponton sikerült  nekik  helyet  találni,  ahol  egyébként  a  KMB-s
iroda is, a körzeti megbízott irodája is van, ezért várhatóan növelni tudjuk
a városrésznek, nemcsak a 3-as körzet, hanem az egész városrésznek a
biztonságát  az  ő  megjelenésükkel.  Nagyon  szeretném  megköszönni  a
Polgármesteri  Hivatalban  dolgozó,  irodákban  dolgozó  és  osztályokon
dolgozó  munkatársaknak a  munkáját,  mert  az  általam,  illetve  a  nálunk
lakók problémáit, amit felvetettem, minden egyes osztályon kivétel nélkül
nagyon  gyorsan  és  korrektül  reagálták  le,  illetve  minden  segítséget
megkaptam ahhoz, hogy gyorsan meg tudjuk oldani ezeket a problémákat.
Ezeket a dolgokat mind le is tudom kommunikálni a nálunk lakóknak, és
ezt kedvelik. A végére csak tényleg egy apró szösszenetet, hogy legyen
egy  kis  vidámság  is  még  a  mai  napban,  és  tudom  nagyon  jól,  hogy
egyébként  az  összes  többi  körzetben  hasonlóan  éreznek  az  ott  lakók,
csak egy szót írtam fel, hogy Columbo, ami a városlakók nyelvére fordítva
annyi, hogy örülnek annak, hogy a jelenlegi képviselők nem olyanok, mint
az előzők, mint a Columbo felesége, hogy mindenki beszélt róluk, de senki
se  látta  őket.  Tehát  most  azért  a  mi  időszakunkban  láthatóan  és
érezhetően  ott  vagyunk  az  emberek  között,  ami  bennük  is  nagyon  jó
érzést kelt, és nekünk is egy jó visszaigazolás tőlük az, hogy nagyon jól
fogunk tudni együtt dolgozni a jövőben. Köszönöm szépen.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Hát akkor
visszaadjuk a polgármester úrnak az ülés vezetését. 

Pintér Tamás polgármester:

Igen, szeretném megállapítani a határozatképességet 12 óra 58 perckor
10  fővel  határozatképesek  vagyunk.  És  most  megadom a  szót  Szabó
Zsolt alpolgármester úrnak.

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! Nagyon
fontosnak tartom én is, hogy felszólaljak most ennél a napirendi pontnál is,
hiszen  az  én  szívem  elsősorban  a  Technikum  városrészé  és  a  6-os
választókerületé,  és  másodsorban  Dunaújváros  egészéé,  hiszen  ez  a
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körzet  lakói  bíztak  meg  azzal,  hogy  őket  képviseljem  itt  a  képviselő-
testületben. 100 napom volt arra, hogy megkezdjük ezt a közös munkát,
és  én  nagy  örömmel  fogadtam  azt,  hogy  nagyon  sok  megkeresést
kaptam. Ezek a megkeresések kettő fontos dolog mellé, kettő fontos dolog
mellett  csoportosíthatóak,  az  egyik  a  parkolás  kérdése,  ezért  az
önkormányzat  és  a  rendőrség  érintettjeivel  közösen  tartottunk  egy
bejárást,  ahol  megnéztük,  hogy hova lehet  új  parkolókat  kihelyezni,  és
ezeknek  a  tervezése,  előkészítése  elindult  természetesen  a  lakókkal
párbeszédben. A másik ilyen fontos kérdés a köztisztaság kérdése, ami
azt  hiszem,  hogy  minden  választókerületet  érint.  Itt  nagyon  fontosnak
tartom,  hogy  visszautaljunk  arra,  amit  Mezei  alpolgármester  úr  is
elmondott,  hogy az  idei  évben tervezzük új  takarítógépek beszerzését,
hogy minden városlakó megelégedettségére sokkal hamarabb és sokkal
alaposabban  tudjuk  összetakarítani  akár  a  lehullott  faleveleket,  vagy
nyáron megoldható legyen a körzetben az utak, járdák locsolása. Én azt
kérem  továbbra  is  minden  körzetben  élőtől,  hogy  forduljon  hozzám
bizalommal, és szeretném elmondani, hogy jövő héten egy körzetbejárást
fogunk  tartani,  ahol  minden  érintett  vagy  valamilyen  problémával
rendelkező városlakóval közösen, a körzet lakójával közösen szeretnénk
végigjárni és megnézni az adott problémákat, melynek a pontos helye és
ideje a Dunaújváros hetilapban is megtalálható, úgyhogy mindenkit várok
nagy szeretetttel. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Barta Endre alpolgármester úr, parancsoljon!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! És akkor
ezúttal én is önkormányzati képviselőként szólnék, hiszen a 4-es számú
választókörzet képviselőjeként fontosnak tartom, ami ott történik. Három
dologról  szeretnék  beszámolni.  Először  is  a  Liszt  Ferenc  kert  lakóit
szeretném megnyugtatni, hogy megtörtént a felmérése ugye a tarthatatlan
patkányhelyzetnek,  ami  sajnos ott  kialakult,  és már  márciusra,  áprilisra
megoldást találunk erre a dologra, illetve a pincéket amennyire csak lehet
rágcsálómentesítjük. Ennél még fontosabb a Római projekt. Megtörtént ott
a bejárás, ami a Váci utca, illetve a Római elejét illeti. Ugye tudjuk, hogy
ott öt évvel ezelőtt történt egy felújítás, elindult mondhatni egy fejlesztés,
viszont voltak olyan beruházások, amik sajnos nem úgy sültek el, ahogy
kell, és most fog letelni az öt év. De még az öt év letelte előtt megtaláltuk,
felvettük a kapcsolatot  a vállalkozóval,  alvállalkozókkal,  így a kijavítása
ezeknek  a  hibáknak  még időben  meg fog  történni,  illetve  sikerül  majd
azokat  a  dolgokat,  amik  nem  egészen  úgy  sikerültek,  konkrétan  a
virágoskereteknek az elcsúfítása, és gondolhatnék a volt sziklakertnek is
megoldást  találni.  Tehát  van  esély  arra,  hogy  egy  normális  rendezett
körülmények  között  megfelelő  területen  és  megfelelő  dolgokkal
megvalósítassuk azt a Rómain, amit kellett volna már évekkel ezelőtt. A
harmadik pedig, én is, illetve szeretném megköszönni a körzeti megbízott
úrnak azt a hozzáállását, amit felém tanúsít, hiszen az ő segítségével és
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azzal a kommunikációval, amivel elkezdtünk együtt dolgozni, teljesen jó és
átlátható  számomra  az,  hogy  milyen,  mikre  kell  még  jobban  figyelni,
kamerarendszerekkel, illetve milyen bejárásokra van ahhoz szükség, hogy
ez  a  városrész  is  megfelelő  közbiztonsággal  rendelkezzen.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  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 érintett és a szakértő
vesz  részt.  A  nemzetiségi  önkormányzat  elnöke  kizárólag  az  általa
képviselt  nemzetiséget érintő ügy napirendi  tárgyalásakor vehet részt  a
zárt  ülésen törvény,  vagy önkormányzati  rendelet  előírhatja,  hogy mely
esetben kötelező az érintett meghívása.” Egyéb észrevétel, hozzászólás
hiányában  a  nyílt  ülést  berekesztem.  Megköszönöm  a  munkájukat.
További szép napot kívánok önöknek. És ameddig elhagyják a helyet a
nem meghívottak, addig szünetet rendelek, de csak addig. Kérem, hogy
maradjon minden képviselő-társam a helyén.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester     aljegyző
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