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Készült: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
2020. február 27-ei rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme

Jelen vannak:

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

Távol lévők:

1. Cserna Gábor         képviselő
2. Lőrinczi Konrád képviselő
3. Orosz Csaba képviselő
4. Szepesi Attila 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
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző
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
Tóth Veronika sajtóreferens
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke
Kálló Gergely országgyűlési képviselő
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Pintér Tamás polgármester:

Tiszelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon nagy tisztelettel és
szeretettel  köszöntöm  minden  megjelent  képviselő-társamat.  Engedjék
meg, hogy külön köszöntsem Kálló Gergely országgyűlési képviselő urat,
Szabó  Gábor  választmányi  elnök  urat  és  Mikola  Gergelyt,  Encs  város
polgármesterét, és minden megjelent vendégünket, a hivatal dolgozóit és
mindenkit,  aki  tévén  keresztül  követi  munkánkat.  Tisztelt  Közgyűlés!
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 2020.
február 27-ei rendkívüli nyílt ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a 15
megválasztott  képviselőből  11  fő  jelen  van,  4  fő  hiányzik.  A  testület
határozatképes.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  SZMSZ-ben  biztosított
jogommal  élve  hívtam össze  a  mai  rendkívüli  közgyűlést. A közgyűlés
meghívója tartalmazza a rendkívüli ülés javasolt napirendi pontját, amelyet
ismertetek:  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
számlavezető  pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetésére  és  új
indikatív  ajánlatok  bekérése  számlavezetésre.  Kérdezem,  hogy  a
napirendi  ponttal  kapcsolatosan  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  van-e.
Amennyiben nincs döntenünk szükséges a rendkívüli nyílt ülés napirendi
pontjáról. 

Aki a napirendi ponttal egyetért, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
134/2020. (II.27.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. február 27-ei
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  számlavezető
pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetésére  és  új  indikatív  ajánlatok  bekérése
számlavezetésre

Pintér Tamás polgármester:

A rendkívüli nyílt ülésen kizárólag az elfogadott napirendi pont tárgyalható
meg. A napirendi pont elfogadása után kezdjük meg munkánkat!

A szavazás eredményeként elfogadott napirend:
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Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  számlavezető
pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetésére  és  új  indikatív  ajánlatok  bekérése
számlavezetésre
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  számlavezető
pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetésére  és  új  indikatív  ajánlatok
bekérése számlavezetésre
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

A  napirendi  pontunk  címe:  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  számlavezető  pénzintézetével  a  jogviszony
megszüntetésére  és  új  indikatív  ajánlatok  bekérése  számlavezetésre.
Engedjék meg, hogy a napirend rövid tartalmát ismertessem! Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és OTP Bank között 2020. december
31-ig  szóló  határozott  idejű  szerződés  áll  fenn  számlavezetési
szolgáltatásokra,  mely  jogviszony  megszüntetésére  teszünk  javaslatot.
Továbbá javaslatot teszünk új indikatív ajánlatok bekérésére a beszerzési
szabályzat  alapján  négy  pénzintézettől. Felhívom  Tisztelt  Képviselő-
társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatot
tartalmaz.  Mindegyik  határozatról  külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  bizottsági
elnök  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az  előterjesztést.
Parancsoljon, elnök úr!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményezte,  és  tenne  egy  módosító
javaslatot, az 1. határozati pontban az utolsó részében, hogy 2020. június
1. napjával mondja fel, felmondja a szerződést. Ez lenne a módosító, amit
az ügyrendi bizottság egyöntetű javaslattal támogat. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
további javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Úgy látom, nincs.
Elhangzott  egy  módosító  javaslat,  melyet  a  véleményező  bizottságok
támogattak, mely az I. határozati javaslat 1. pontját érinti oly módon, hogy
a szerződés felmondása nem 2020. június 1. napjára, hanem 2020. június
1. napjával történik. Igen. 

Aki a módosítással egyetért, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
jelenlegi  számlavezető  pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetéséről  szóló
határozati javaslata 1. pontjának módosításáról című határozati javaslatot – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
135/  2020. (II.27.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető
pénzintézetével a jogviszony megszüntetéséről szóló határozati javaslata 

1. pontjának módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatta  a
„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  jelenlegi  számlavezető
pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetéséről”  című  határozati  javaslat  azon
módosító javaslatát, mely szerint a „2020. június 01. napjára” szövegrész helyére a
„2020. június 01. napjával” szövegrész kerüljön.

Pintér Tamás polgármester:

Felkérem aljegyző urat, hogy ismertesse az I. határozati javaslatot.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A I. számú döntési javaslat
rövid  tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  jelenlegi  számlavezető  pénzintézetével,  az  OTP
Bank  Nyrt.-vel  2016.  november  21-én  megkötött  határozott  idejű,  majd
2017.  november  2-án  2020.  december  31-éig  meghosszabbított
szerződését a szerződés 11. pontja alapján a 90 napos felmondási idő
figyelembevételével,  2020.  június  1.  napjával  felmondja. A  Közgyűlés
utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  jogviszony  megszüntetése  érdekében
tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket,  beleértve  az  OTP  Bank  Nyrt.
értesítésén  túl  az  önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  költségvetési
szervek  felé  a  szerződés  felmondására  irányuló  utasítás  kiadását.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
jelenlegi  számlavezető  pénzintézetével  a  jogviszony  megszüntetéséről  című
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határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Orosz  Csaba,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
136/  2020. (II.27.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető
pénzintézetével a jogviszony megszüntetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető
pénzintézetével (OTP Bank Nyrt.) 2016. november 21-én megkötött határozott
idejű,  majd  2017.  november  2-án  2020.  december  31-éig  meghosszabbított
szerződését  a  szerződés  11.  pontja  alapján  a  90  napos  felmondási  idő
figyelembevételével, 2020. június 01. napjával felmondja.

2. A  Közgyűlés  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  a  jogviszony  megszüntetése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,  beleértve  az OTP Bank
Nyrt.  értesítésén  túl  az  Önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  költségvetési
szervek felé a szerződés felmondására irányuló utasítás kiadását.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. február 28.

Pintér Tamás polgármester:

Most pedig felkérem aljegyző urat, hogy ismertesse a II. számú határozati
javaslatot.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  II.  számú
döntési  javaslat  tartalma  a  következő:  A  Közgyűlés  utasítja  a
polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket,  hogy  a
7/2018.  (II.7.)  jegyzői  szabályzat  IV.  fejezet  9.  pontjának  eleget  téve
legalább  négy  különböző  pénzintézettől  a  bankválasztáshoz  szükséges
számlavezetési  indikatív  ajánlatokat  írásban  bekérje.  Az  ajánlatok
benyújtását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2020. március 10. napjában határozza meg. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr. 

Aki a II. számú 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 Önkormányzata
által új indikatív ajánlatok bekéréséről pénzintézetektől bankszámlavezetéshez című
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Orosz  Csaba,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
137/  2020. (II.27.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
új indikatív ajánlatok bekéréséről pénzintézetektől bankszámlavezetéshez 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenlegi számlavezető
pénzintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel a jogviszonyát megszünteti.

2. A  Közgyűlés  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  szükséges
intézkedéseket, hogy a 7/2018. (II.7.) jegyzői szabályzat IV. fejezet 9. pontjának
eleget  téve  legalább  négy  különböző  pénzintézettől  a  bankválasztáshoz
szükséges számlavezetési indikatív ajánlatok írásban bekérésre kerüljenek. 

3. Az  ajánlatok  benyújtását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 2020. március 10. napjában határozza meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. március 04.

Pintér Tamás polgármester:

Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  hiányában  a  nyílt  ülést  berekesztem.
Köszönöm szépen, hogy megjelentek. Felhívom tisztelt képviselő-társaim
figyelmét, hogy a közgyűlés munkaterv szerinti ülését 2020. március 19-én
tartjuk meg. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek. További szép
napot  kívánok  önöknek!  Minden  jót!  Viszontlátásra!  Az  ülést  11  óra  6
perckor berekesztem.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester     aljegyző
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