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Készült: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 2020. június 30-ai rendkívüli nyílt üléséről
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10. Szabó Zsolt  alpolgármester
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12. Dr. Székely Károly képviselő
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Dr. Molnár István közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke
Illéssy István DVG Zrt. igazgatóságának elnöke

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(2. napirend) Bata János könyvvizsgáló
(9., 10. napirend) Horváth Anita Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Kérem a képviselő urakat, foglalják el a helyüket! Nagyon nagy tisztelettel
és  szeretettel  köszöntök  minden  kedves  vendégünket,  képviselő-
társaimat.  A  mai  közgyűlésünket  elkezdjük.  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlésének 2020.  június 30-ai  rendkívüli  nyílt  ülését  9 óra 1
perckor  megnyitom.  Megállapítom,  hogy  a  15  megválasztott  képviselő
közül  14  fő  jelen  van.  Megállapítom,  hogy  a  testület  határozatképes.
Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  SZMSZ-ben  biztosított  jogommal  élve
hívtam össze a mai rendkívüli közgyűlést, melyen kizárólag az elfogadott
napirendek tárgyalhatók. A közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli
nyílt ülés javasolt napirendi pontjait a következők szerint:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális
ellátásokról  szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendeletének
módosítására

4. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs
elleni  védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményeként megkötött szerződés módosítására

5. Javaslat a sodorvonali  vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára
bekért árajánlatok elbírálására

6. Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként
az  egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri
rendkívüli  juttatásról  szóló  275/2020.  (VI.12.)  Korm.  rendeletében
meghatározott  támogatási  összeg  Önkormányzatunk  2020.  évi
költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről

7. Javaslat  a  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása
érdekében megbízási szerződés megkötéséről
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8. Javaslat  a  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása
érdekében megbízási szerződés megkötéséről

9. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  kapcsán  az
IMCS és TOP projekt összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására
irányuló szerződés megkötésére

10.  Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése”  projekt  közbeszerzési  feladatainak  ellátására
vonatkozó szerződés aláírására

11. Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
szabályzatának  elfogadására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak
lakáscélú munkáltatói támogatásáról

Kérem  önöket,  aki  a  rendkívüli  nyílt  ülés  napirendi  pontjait  elfogadja,
igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A szavazás után Barta Endre alpolgármester és Mezei Zsolt alpolgármester jelezte,
hogy a szavazás eredményéhez még plusz kettő igen szavazat adódik, így kialakult
a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat, nem szavazott 0 fő, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
193/2020. (VI.30.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. június 30-ai
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására
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3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosítására

4. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeként
megkötött szerződés módosítására

5. Javaslat a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért
árajánlatok elbírálására

6. Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az
egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli
juttatásról  szóló  275/2020.  (VI.12.)  Korm.  rendeletében  meghatározott
támogatási  összeg  Önkormányzatunk  2020.  évi  költségvetési  rendeletében
történő szerepeltetéséről

7. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről

8. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről

9. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és
TOP  projekt  összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  irányuló
szerződés megkötésére

10.  Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
szabályzatának elfogadására Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról

Pintér Tamás polgármester:

Rendben. Akkor kérem a jegyzőkönyvben rögzítsük, hogy alpolgármester
urak igennel szavaztak, és tehát így 14 igen szavazattal elfogadtuk a napi-
rendi pontokat. 

Elfogadott napirendi pontok:
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1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosítására

4. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeként
megkötött szerződés módosítására

5. Javaslat a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért
árajánlatok elbírálására

6. Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az
egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli
juttatásról  szóló  275/2020.  (VI.12.)  Korm.  rendeletében  meghatározott
támogatási  összeg  Önkormányzatunk  2020.  évi  költségvetési  rendeletében
történő szerepeltetéséről

7. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről

8. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről

9. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és
TOP  projekt  összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  irányuló
szerződés megkötésére

10.  Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
szabályzatának elfogadására Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról

Pintér Tamás polgármester:
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És most szavazást rendelek el a meghívott személyek részére tanácsko-
zási jog biztosításáról.

Aki a tanácskozási jogukat elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
194/2020. (VI.30.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2020.  június 30-ai rendkívüli  nyílt
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

1.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

A napirendek elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját. 
1.  napirendi  pont,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  önkormányzati  rendelet  módosítására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2020. évi költségvetést érintő
döntések,  valamint  a  kötött  felhasználású  állami  támogatások
felhasználása  és  saját  hatáskörű  előirányzat  változások  átvezetése  a
költségvetési  rendeletben.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  ügyrendi,  jogi
bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Nem látok  jelentkezőt.
Elnézést kérek! Kérdezem még előbb, mindenekelőtt még egyszer Tóth
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Kálmán urat, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  rendelettervezetet  9  igen
szavazattal elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  ismét  kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás azóta van-e mióta kérdeztem. Azóta sincs. Akkor a döntési
javaslatot ismertetném: a rendelet módosítja a költségvetési rendelet 3. §-
át és 7. § (3) bekezdését, továbbá a rendelet 14 darab mellékletét. 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), tartózkodott  2 fő (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád),  távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila)  – megalkotta a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 25/2020. önkormányzati rendeletet.

2.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására
Előadó: a polgármester
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 2. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2019.  évi  zárszámadásról  szóló  rendelet
elfogadására. A napirendi pont rövid tartalma szerint: Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019.  évi  költségvetésének végrehajtásáról
szóló  rendelettervezete  a  hatályos  jogszabályok  szerint  előkészítésre
került.  Szükséges  a  közgyűlés  által  a  rendelet  elfogadása,  melyhez  a
könyvvizsgáló  véleményét  csatoltuk,  és  üdvözlöm  könyvvizsgáló  urat.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási,  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  egyhangúlag
támogatta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  szintén  önt,  mint  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja, mind a határozati javaslatot egyhangúlag támogattuk. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt  nem látok.
Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I.-V.
tartalmaz  határozati  javaslatokat.  Mindegyik  határozatról  külön  kell
szavaznunk.  A  I.  döntési  javaslatot  ismertetném:  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi zárszámadásról
szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak alapján
úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett,
a  4.  mellékletben  részletezett  adatokkal  szereplő  intézményi
alulfinanszírozások összegét az intézmények részére nem utalja ki. 

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
2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi
alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről című határozati javaslatot – mellette
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
195/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás

tárgyában meghozott döntésről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2019.  évi
zárszámadásról  szóló  rendelet  elfogadását  megalapozó  előterjesztésben  foglaltak
alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett, a
4.  mellékletben  részletezett  adatokkal  szereplő  intézményi  alulfinanszírozások
összegét az intézmények részére nem utalja ki. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap

Pintér Tamás polgármester:

II.  döntési  javaslatot  szeretném  ismertetni:  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi zárszámadásról szóló
rendelet  elfogadását  megalapozó előterjesztésben foglaltak alapján úgy
határoz,  hogy  a  2019.  évi  beszámolóhoz  kapcsolódóan  az  intézményi
beszámolók  szerinti  maradvány  összeget  jóváhagyja,  a
kötelezettségvállalással  terhelt  maradvány  összeg  felhasználását  a
kötelezettségvállalás  jogcímének  megfelelő  kiemelt  előirányzaton
felhasználni  engedélyezi.  A  jóváhagyott  maradvány  összegéből  az
intézmények  befizetési  kötelezettsége  az  önkormányzat  részére
63.055.981 Ft. 

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
2019.  évi  zárszámadásáról  szóló  rendelet  elfogadásához  kapcsolódó,  intézményi
maradvány  felhasználását  megalapozó  döntésről  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy Éva),  tartózkodott  1 fő (Cserna Gábor),
nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez
még  plusz  egy  tartózkodott  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 12 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
196/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány

felhasználását megalapozó döntésről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2019.  évi
zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak
alapján úgy határoz, hogy a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az intézményi
beszámolók  7/A.  űrlapja  szerint  megállapított  és  a  költségvetési  zárszámadási
rendelet  9.b.  melléklete  szerinti  maradvány  összegét  jóváhagyja,  a
kötelezettségvállalással  terhelt  maradvány  összeg  felhasználását  a
kötelezettségvállalás  jogcímének  megfelelő  kiemelt  előirányzaton  felhasználni
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engedélyezi.  A  jóváhagyott  maradvány  összegéből  az  intézmények  befizetési
kötelezettsége az önkormányzat részére 63.055.981 Ft. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

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

Határidő : Az intézmények részére történő kiközlésre: 
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2019. évi

zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap
A maradvány elvonás pénzügyi rendezésére: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 10. nap

Pintér Tamás polgármester:

A  III.  döntési  javaslatot  ismertetem,  amely  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2019.  évi
beszámolóhoz  kapcsolódóan  a  zárszámadási  rendelet  9.a.  melléklete
szerinti  2020.  évi  költségvetésben  nevesített  kötelezettségekkel  terhelt
maradvány összegét, 15.363.048.670,- Ft-ot elfogadja.

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
2019. évi  költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó,
az  önkormányzati  maradvány  felhasználását  jóváhagyó döntésről  című határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  2  fő
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
197/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati

maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
2019.  évi  beszámolóhoz  kapcsolódóan  a  beszámoló  7/A.  űrlapja  szerint
megállapított,  és  a  zárszámadási  rendelet  9.a.  melléklete  szerinti  2020.  évi
költségvetésben nevesített kötelezettséggel terhelt maradvány összegét elfogadja.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő :    A soron következő 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás
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Pintér Tamás polgármester:

IV.  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése megismerte és elfogadja az Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  2019.  évi  beszámoló  részét  képező  mérlegét
70.009.087.000,- Ft főösszeggel, és jóváhagyja a mérlegben szereplő, év
végi  értékeléssel  korrigált  követelésállományban  nyilvántartott,  5  évet
meghaladó,  az  analitikus  kimutatásban  részletezett  7  jogcímen,  0,-  Ft
összegű követelés kivezetését a 2020. évi nyitó állományból.

Aki a határozatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi  költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó,
egyes  mérlegtételek  rendezésére  irányuló  döntések  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  tartózkodott  2  fő  (Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  1  fő  (Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
198/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérlegtételek

rendezésére irányuló döntések

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi beszámoló részét képező
mérlegét 70.009.087 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben szereplő, év végi
értékeléssel  korrigált  követelésállományban  nyilvántartott,  5  évet  meghaladó,  az
analitikus kimutatásban részletezett 7 jogcímen, 0 Ft összegű követelés kivezetését
a 2020. évi nyitó állományból.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester és a jegyző

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

Határidő : A  2020. II. negyedéves mérlegkészítés időpontja.

Pintér Tamás polgármester:

Az  V.  döntési  javaslatot  ismertetem,  amely  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése a zárszámadási rendelet tervezethez az 1. függelékben
csatolt,  a  költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső
ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  ormányrendelet  11.  §  (1)  bekezdése
szerinti,  a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minőségéről
szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és jóváhagyja.
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Aki a határozatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019.  évi  zárszámadásáról  szóló  rendelet  elfogadásához  kapcsolódóan  a  helyi
önkormányzati  költségvetési  szerv  belső  kontrollrendszerének  működéséről  tett
2019. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
199/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati

költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi
vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  zárszámadási  rendelet
tervezethez  1.  függelékben  csatolt,  a  költségvetési  szervek  belső
kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzésről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.
rendelet  11.  §  (1)  bekezdése  szerinti,  a  költségvetési  szervek  belső
kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és
jóváhagyja.

2 . Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
részére.

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

Határidő:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
                   zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap

Pintér Tamás polgármester:

A határozati  javaslatok után a rendelettervezetről  döntünk. A közgyűlés
hagyja jóvá a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletet 40.825.172.000,-
Ft  bevételi  előirányzattal,  40.825.172.000,-  Ft  kiadási  előirányzattal  a
rendeletben részletezettek szerint, valamint 15.155.171.000,- Ft zárópénz
készlettel.  A  2019.  évi  költségvetés  végrehajtásához  felhalmozási  hitel
felvétel jóváhagyása történt, a hitel igénybevételére nem került sor.

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
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István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), tartózkodott  2 fő (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád),  távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila)  – megalkotta a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
zárszámadásáról szóló 26/2020. önkormányzati rendeletet.

3.         Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális
ellátásokról  szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendeletének
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.
önkormányzati  rendeletének  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma  szerint:  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és
természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.  önkormányzati
rendeletének módosítására a vészhelyzet megszűnése miatt van szükség.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Szintén  önt  kérdezem,  mint  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  rendelettervezet  9  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  a  szociális,  egészségyügyi  és
lakhatási  bizottság elnökét,  dr.  Székely Károly urat,  hogy a bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.
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Dr. Székely Károly képviselő:

Tiszelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  szociális,
egészségügyi és lakhatási bizottság az előterjesztést véleményezte, és 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az abban szereplő
rendeletmódosítást közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt  nem látok.
Ismertetem a döntési javaslatot: hatályát veszti a szociális rendelet 1. § (3)
bekezdése, 11/A. § (2) bekezdése és a 19/A. § (2) bekezdése. 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila)  –  megalkotta  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni
szociális  ellátásokról  szóló 35/2015.  önkormányzati  rendelete módosításáról  szóló
27/2020. önkormányzati rendeletet.

4.         Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  
elleni  védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményeként megkötött szerződés módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros közterületein
rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni  védekezési  munkák  ellátása”
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződés
módosítására. A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  146/2020.  határozatával  döntött
Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról.  A vállalkozó kezdeményezte a számlázási  feltételekre
vonatkozóan szerződés módosítását.  Kérdezem az ügyrendi,  igazgatási
és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:



15

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  a  közbeszerzési  és  bíráló
bizottság elnökét, dr. Molnár Istvánt, hogy a bizottságuk véleményezte-e
az előterjesztést.

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

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Igen,  7  igennel,  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találtuk.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. És most kérdezem a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, elnök urat, hogy a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  9
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, ja-
vaslat a napirendi ponttal  kapcsolatban van-e. Nem látok jelentkezőt.  A
döntési javaslatot szeretném ismertetni: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  146/2020.  határozata  alapján  2020.  április
15-én „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyában a Roxin Group Kft.-vel megkötött
szerződés  számlázási  és  fizetési  feltételeinek  módosítását  tartalmazó
szerződésmódosítást támogatja akként, hogy a szerződéses időszak lejár-
takor, 2022. évben a vállalkozó 1 db végszámla benyújtására lesz jogo-
sult. A vállalkozói díj összege nem változik. És most szavazást rendelek el
a határozati javaslatról. Aki támogatja, az igen gombot nyomja meg! Elné-
zést kérek akkor! Elnézést kérek! Név szerinti szavazást kell elrendelni a
határozati javaslatról, merthogy közbeszerzést érint. A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi dön-
téshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekez-
dése  szerint  a  képviselő-testület  név  szerint  szavaz  az  önkormányzati
képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást
rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ese-
tekben. Az SZMSZ 32. §-a szerint az Mötv. 48. § (3) bekezdésében fogla-
takon túl név szerinti szavazást kezdeményezhet a polgármester, bárme-
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lyik alpolgármester, vagy a közgyűlés valamely bizottságának elnöke. Név
szerinti szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a
jelenlévő képiselők a nevük felolvasásakor felállva „igen”-nel vagy „nem”-
mel szavazhatnak, vagy tartózkodhatnak a szavazástól. A szavazás ered-
ményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. A
közbeszerzési  törvény  rendelkezésére  figyelemmel  a  jelen  napirendnél
név szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem a tisztelt képviselő-társai-
mat, hogy a nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mondják be
szavazatukat:

1. Barta Endre - igen
2. Cserna Gábor - igen
3. Gombos István - igen
4. Lőrinczi Konrád - igen
5. Mezei Zsolt - igen
6. Motyovszki Mátyás - igen
7. Orosz Csaba - igen
8. Raduka Zsuzsanna - igen
9. Szabó Zsolt - igen
10. Szántó Péter - igen
11. Dr. Székely Károly - igen
12. Tóth Kálmán - igen
13. Utassy Éva - igen
14. Az én szavazatom pedig - igen
       

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés  a  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés  módosításáról  című  határozati  javaslatot  14  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
     

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
200/  2020. (VI.30.) határozata  

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként

megkötött szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  146/2020.
(III.26.) határozata alapján 2020. április 15-én „Dunaújváros közterületein rág-
csálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyában
a Roxin Group Kft-vel megkötött szerződés számlázási és fizetési feltételeinek
módosítását tartalmazó szerződésmódosítást támogatja akként, hogy a szer-
ződéses időszak lejártakor a vállalkozó 1 db végszámla benyújtására lesz jo-
gosult.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése megállapítja,
hogy az 1. pontban szereplő alapszerződés kötelezettségvállalására Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 876/2019. (XII.23.) ha-
tározatával kötelezettséget vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről és
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végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5.
melléklet  „4.  Környezet-egészségügy  –  3.  Dologi  kiadások” során  nettó
14.100.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése elrendeli  a 2.
pontban meghatározott fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a 2020. évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. b melléklet Általános tartalék sorra
történő átcsoportosítását.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2020. évi költségvetés módosítás soron következő időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötele-
zettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2022. évi költségvetésében betervezésre kerül a szerződés teljes időszakát
tekintve 33.840.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 42.976.800,- Ft összeg-
ben.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt,  hogy  a  4.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2022.  évi
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős:  - a költségvetés tervezéséért:
                           a jegyző

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

Határidő:  a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgár-
mestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                  a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
Határidő:  a szerződésmódosítás aláírására 2020. július 10.

5.         Javaslat a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára  
bekért árajánlatok elbírálására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  5.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  sodorvonali  vezeték
rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért  árajánlatok elbírálására.
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A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint:  az  589/2020.  határozatban
árajánlatokat  kértem be  a  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója  műszaki
felülvizsgálatára.  Két  árajánlat  jelentkezett  be,  jelen  napirendben  ezek
elbírálására kerül sor. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnökét,  Tóth  Kálmán  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdezem szintén önt, mint a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte-e
azt előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati  javaslatot  9 igen
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok.
Szeretném  ismertetni  a  döntési  javaslatot:  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  azt  a  célt,  hogy  a
sodorvonali  vezeték  rekonstrukciójának  műszaki  felülvizsgálata
megtörténjen.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott  műszaki  felülvizsgálatot
benyújtott árajánlata alapján a Centrum Technology Kft.-től rendeli meg
bruttó  1.270.000,-  Ft,  továbbá abban az esetben, ha az önkormányzat
oldalán  káresemény  marad  el,  illetve  szavatossági  igényt  tud
érvényesíteni,  a  megtakarított  összeg  15%-a,  de  legfeljebb  bruttó
17.145.000,-  Ft,  vagyis  összesen  maximum  bruttó  18.415.000,-  Ft
összegű vállalkozói díjért. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint
fürkészdarázs  elleni  védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményeként  megkötött  szerződés  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő
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(Gombos  István),  távol  lévő  1  fő  (Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

(A szavazás után Gombos István képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14
igen szavazat, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
201/2020. (VI.30.) határozata

a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért
árajánlatok elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a
célt,  hogy  a  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciójának  műszaki  felülvizsgálata
megtörténjen.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  műszaki  felülvizsgálatot  –  benyújtott  árajánlata  alapján  –  a
Centrum  Technology  Kft.-től  (székhelye:  1071  Budapest,  Peterdy  u.  6.,
adószáma: 27331710-2-42) rendeli meg bruttó 1.270.000,- Ft, továbbá abban az
esetben, ha az önkormányzat oldalán káresemény marad el, illetve szavatossági
igényt  tud  érvényesíteni,  a  megtakarított  összeg  15%-a,  de  legfeljebb  bruttó
17.145.000,- Ft (nettó 13.500.000,- Ft + ÁFA), vagyis összesen maximum bruttó
18.415.000,- Ft összegű vállalkozói díjért.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert  a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  Centrum
Technology Kft.-vel megkötendő vállalkozási szerződés aláírására.

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

Határidő:   a vállalkozási szerződés aláírására: 2020. július 15.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesterének árajánlat bekérése a sodorvonali vezeték
rekonstrukciója  műszaki  felülvizsgálatáról  szóló  589/2020.  (VI.17.)
határozatának 3. pontját akként módosítja, hogy az 1. pontban meghatározott
célra bruttó 18.415.000,- Ft összeget biztosít, melynek fedezetét Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2020.  évi  költségvetési  rendeletének
7.a  melléklet  5.  víziközmű-szolgáltatás  5.2.  szennyvíztisztító-  telep  új
sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű sorról az 5. melléklet 5. víziközmű-
szolgáltatás 3. dologi kiadások sorra átcsoportosítás útján biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe.
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő:  2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor

6.         Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként  
az  egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri
rendkívüli  juttatásról  szóló  275/2020.  (VI.12.)  Korm.  rendeletében
meghatározott  támogatási  összeg  Önkormányzatunk  2020.  évi
költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  6.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  vészhelyzet  során
nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az  egészségügyi  és  az
egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli  juttatásról  szóló
275/2020.  kormányrendeletében  meghatározott  támogatási  összeg
önkormányzatunk  2020.  évi  költségvetési  rendeletében  történő
szerepeltetéséről.  A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  a vészhelyzet
során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az  egészségügyi  és  az
egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli  juttatásról szóló
275/2020.  kormányrendeletben  a  dolgozónkénti  bruttó  500.000,-  Ft
támogatást  2020.  július  1.  napján ki  kell  fizetni.  A  támogatás összegét
önkormányzatunk 2020. évi költségvetésében bevételként és kiadásként
is szerepeltetni kell. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az
előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. És szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági
és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte-
e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  9
egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra javasolja, és elfogadja.
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Tóth Kálmán képviselő:

Kérdezem a szociális,  egészségségügyi  és  lakhatási  bizottság  elnökét,
egyben megköszönöm az ön hozzászólását, 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  az  előterjesztést  véleményezte,  és  9  igen  szavazattal,
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  abban  szereplőket,  közgyűlési
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Cserna  Gábor  képviselő  úrnak
megadom a szót. Parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Köszönöm.  Tisztelt  Közgyűlés!  Mindenekelőtt  szeretném  megköszönni
mindenkinek  a  vészhelyzet  során  nyújtott  kimagasló,  kiemelkedő
munkáját, amelynek köszönhetően Dunaújvárosban is sikerült elkerülni a
járvány  komolyabb  következményeit.  Legyenek  szó  akár
egészségügyben,  akár  közrendvédelem  területén,  szociális  területen,
köznevelés  területen  vagy egyéb területen  dolgozó személyekről.  És  a
jegyzőkönyv kedvéért szeretném jegyző úr említeni, hogy az alkotmány
megkülönbözteti a veszélyhelyzetet és a vészhelyzetet, és a polgármester
úr következetesen a napirend felvezetése során vészhelyzetről beszélt. Ez
egy veszélyhelyzet, amely előállt, és amelyről a kormány és a parlament
döntött.  Tehát  így  rögzüljön  a  szó  szerinti  jegyzőkönyvben,  hiszen  a
napirend erről szól. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  Igen,  az  alaptörvény,  hogyha  már  itt
tartunk.  De  természetesen  köszönöm  szépen  én  is  a  hozzászólását.
Természetesen nagyra tartjuk mind az egészségügyben dolgozóknak a
munkáját,  mindazoknak,  akik  helyt  álltak  a  vírushelyzet  idején.  Én
köszönöm  szépen  a  képviselő-társaimnak  is  a  megfeszített  munkáját,
amellyel  dolgoztak  a  Rajta  Újváros!  színeiben  dolgoztak  a  városért  az
elmúlt időszakban, és egyben sajnálom azt, hogy a várostól  elvontak a
kormány egy döntésével 123, kettőt, 132 millió forintot a gépjárműadónak
az  elvételével,  és  egyben  azt  is  sajnálom,  hogy  a  Fidesz-frakció  ez
ügyben nem szólalt meg, és nem emelte fel a szavát, hogy megvonásban
részesítette  a  kormány  Dunaújvárost.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nem látok
további  hozzászólást.  A  döntési  javaslatot  szeretném  ismertetni:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul
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veszi,  hogy  a  veszélyhelyzet során  nyújtott  többletmunkájuk
elismeréseként az egészségügyi  és egészségügyben dolgozók egyszeri
rendkívüli juttatásban részesülnek a 275/2020. kormányrendelet alapján.
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a
jegyzőt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetését  módosítsa  aszerint,  hogy  a  2.500.000,-  Ft  támogatási
összeget és járulékait bevételként és kiadásként szerepeltesse a 2020. évi
költségvetési rendeletben.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a veszélyhelyzet  során nyújtott  többletmunkájuk
elismerésekétn  az  egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri
rendkívüli  juttatásról  szóló  275/2020.  kormányrendeletében  meghatározott
támogatási összeg Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében történő
szerepeltetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
202/  2020. (VI.30.) határozata  

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az
egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli
juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletében meghatározott

támogatási összeg Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében
történő szerepeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy  a  veszélyhelyzet során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az
egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozók  egyszeri  rendkívüli  juttatásban
részesülnek a 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet alapján. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Jegyzőt,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetését  módosítsa  aszerint,  hogy  a  2.500.000.-  Ft,  azaz  kettőmillió-
ötszázezer forint támogatási összeget és járulékait bevételként szerepeltesse a
3. melléklet B16. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belül  soron,  illetve  kiadásként  a  2.500.000.-  Ft,  azaz  kettőmillió-ötszázezer
forint  és  járulékait  az  5.  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  Személyi
juttatások  során,  valamint  a  Munkaadókat  terhelő  járulékok  és  szociális
hozzájárulási adó során.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző

               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának soron következő időpontja
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Jegyzőt,  hogy a 1.  pontban meghatározott  egyszeri  rendkívüli  juttatás  KIRA
bérszámfejtő rendszerben való rögzítési feladatainak elvégzéséről, és a július
1-én történő kifizetésről gondoskodjon. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
            a jegyző

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

                   vezetője 
Határidő:   2020. június 30.

7.         Javaslat  a  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  
érdekében megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

7. napirendi pontra áttérünk, amely javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi
körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma szerint:  a  25.  számú felnőtt  háziorvosi
körzet ellátására dr. Matusz Árpáddal kötött megbízási szerződés 2020.
július  31.  napjával  lejár.  A  körzet  folyamatos  ellátásának  biztosítása
önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló
háziorvossal  kötendő  megbízási  szerződésre  irányul.  Kérdezem  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság elnökét,  Tóth  Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Igen,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság az  előterjesztést
véleményezte,  és  9  igen  szavazattal  az  abban  szereplő  közgyűlési
határozati  javaslatot  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  találta.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:



24

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja
azon szándékát,  hogy 2020. augusztus 1-től  a dunaújvárosi  25. számú
háziorvosi  körzetre  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződést kíván kötni dr. Matusz Árpád orvossal. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
203/  2020.     (V  I.30.)   határozata  

a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy 2020. augusztus 1-től  a dunaújvárosi  25. számú háziorvosi
körzetre  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződést
kíván kötni dr. Matusz Árpád orvossal. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá dr. Matusz Árpád orvossal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  2020. július 15.

8.         Javaslat  a  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  
érdekében megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  8.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  9.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében  megbízási  szerződés
megkötéséről.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint:  a  9.  sz.  felnőtt
háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Táborosi  Évával  kötött  megbízási
szerződés  2020.  július  31-vel  lejár.  A  körzet  folyamatos  ellátásának
biztosítása  önkormányzatunk  kötelezettsége.  Az  előterjesztés  a



25

helyettesítést vállaló háziorvossal kötendő megbízási szerződésre irányul.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  szociális,
egészségügyi és lakhatási bizottság az előterjesztést véleményezte, és 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az abban szereplő
közgyűlési  határozati  javaslatot  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  2020.
augusztus  1-től  a  dunaújvárosi  9.  számú  háziorvosi  körzetre
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván
kötni dr. Matusz Árpád orvossal. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a 9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
204/  2020.     (V  I.30.)   határozata  

a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy  2020.  augusztus  1-től  a  dunaújvárosi  9.  számú  háziorvosi
körzetre  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződést
kíván kötni dr. Matusz Árpád orvossal. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá dr. Matusz Árpád orvossal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester

                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  2020. július 15.

9.         Javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér  
közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  kapcsán  az
IMCS és TOP projekt  összehangolhatóságának vizsgálatának  ellátására
irányuló szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  9.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-
2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”  projekt  kapcsán  az  IMCS  és  TOP  projekt
összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint:  az előterjesztés a
„Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban”
projekt  kapcsán  a  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló
Intermoduláris  Személyforgalmi  Csomópont  és  TOP  projekt
összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  vonatkozó  szerződés
véleményezésére, aláírásra irányul. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és
jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  szintén  önt  kérdezem,  mint  a
pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati  javaslatot  9 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert  az
előterjesztés mellékletét képző,  „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése  Dunaújvárosban”  projekt  kapcsán  az  Intermoduláris
Személyforgalmi  Csomópont  és  TOP  projekt  összehangolhatóságának
vizsgálatának  ellátására  vonatkozó  SZABOLCS  Mérnökiroda  Kft.-vel
kötendő  vállalkozási  szerződés  aláírására  bruttó  18.923.000,-  Ft
összegben. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán
tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és
TOP projekt  összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására irányuló szerződés
megkötéséről  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
205/  2020. (VI.30.) határozata  

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt
összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására irányuló szerződés

megkötéséről  

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-
00002 „Kandó Kálmán tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése Dunaújvárosban”
projekt  kapcsán  az  IMCS  és  TOP  projekt  összehangolhatóságának
vizsgálatának  ellátására vonatkozó  SZABOLCS Mérnökiroda  Kft-vel  kötendő
vállalkozási  szerződés  aláírására  nettó  14.900.000,-Ft+ÁFA,  bruttó
18.923.000,-Ft  összegben.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                           a polgármester

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

                            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. július 17.

2.) A  határozat  1.)  pontjában  megnevezett  vállalkozási  szerződés  nettó
14.900.000,-  Ft  +  ÁFA,  bruttó  18.923.000,-  Ft  összegű  díjának  fedezete
rendelkezésre áll a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi
költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP Programok /dologi kiadások / TOP-
6.4.1-16-2 projekt dologi kiadásai soron.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy a  határozat  1.)  pontjában megnevezett  vállalkozási  szerződés
forrásának biztosítását a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020.  évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor  vegye
figyelembe. 

Felelős  :   - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                         a jegyző 

       - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a költségvetési rendelet következő módosítása 

10.  Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése”  projekt  közbeszerzési  feladatainak  ellátására
vonatkozó szerződés aláírására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  10.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-
2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út  közlekedésfejlesztése”  projekt
közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírására. A
napirendi pont rövid tartalma szerint: az előterjesztés a “Ruhagyári út és a
Rév  út  közlekedésfejlesztése”  projekt  közbeszerzési  feladatainak
ellátására vonatkozó szerződés aláírására irányul. Kérdezem az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  szintén  önt  kérdezem,  mint  a
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pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati  javaslatot  9 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok. A
döntési javaslatot szeretném ismertetni, amely Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert  az
előterjesztés  mellékletét  képző,  “Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése”  projekt  közbeszerzési  feladatainak  ellátására
vonatkozó  DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel kötendő
megbízási szerződés aláírására bruttó 3.060.000,- Ft összegben.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és
Rév  út  közlekedésfejlesztése”  projekt  közbeszerzési  feladatainak  ellátására
vonatkozó szerződés aláírásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
206/  2020. (VI.30.) határozata  

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése”
projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00003 “Ruhagyári  út  és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési
feladatainak ellátására vonatkozó DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt-vel  kötendő megbízási szerződés  aláírására,  nettó 2.409.449,-Ft + ÁFA,
bruttó 3.060.000,-Ft összegben.

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: 2020. július 17.
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2.) A határozat 1.) pontjában megnevezett megbízási szerződés nettó 2.409.449,-
Ft  +  ÁFA,  bruttó  3.060.000,-  Ft  összegű  megbízási  díjának  fedezete
rendelkezésre áll a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi
költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP Programok /dologi kiadások / TOP-
6.1.5-16-3 projekt dologi kiadásai soron.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozat  1.)  pontjában  megnevezett  megbízási  szerződés
forrásának biztosítását a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020.  évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor  vegye
figyelembe. 

Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                          a jegyző 

        - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a költségvetési rendelet következő módosítása 

11.       Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  11.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Polgármestere  483/2020.  határozata  módosítására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere  a  483/2020.  határozatban  megválasztotta  a  DKKA
Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, felügyelőbizottsági tagjait, könyvvizsgálóját.
Szükséges a határozat módosítása, új megbízási szerződés megkötése.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  szintén  önt  kérdezem,  mint  a
pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati  javaslatot  9 igen
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szavazattal közgyűlési tárgyalásra, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Bocsánat!

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok. A
döntési javaslatot ismertetem, amely szerint a módosítás szerint a DKKA
Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének  díjazása  megbízási  jogviszonyban  2020.
június  1-től  2020.  augusztus  31-ig  bruttó  450.000,-  Ft/hónap,  2020.
szeptember 1-től  2021.  május 31-ig  tartó,  május  31-ig  bruttó  550.000,-
Ft/hónap. 

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 Polgármestere
483/2020.  (V.27.)  határozata  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott  2 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  1  fő  (Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
207/2020. (VI.30.) határozata

DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése,  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.
törvény 46. § (4) alapján meghozott  483/2020. (V.27.) polgármesteri határozat
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere,  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. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója
megbízatása lejárta miatt 
2020.  június  01.-től  2021.  május  31-ig  Mátyás  Gábort  választja  meg
ügyvezetőnek,  azzal  hogy feladatait  megbízási  jogviszonyban látja  el,  2020.
június 01-től 2020. augusztus 31-ig bruttó 450.000.- Ft/hó, 2020. szeptember
01.-től 2021. május 31-ig bruttó 550.000.- Ft/hó díjazás mellett, továbbá
Sáfrány  Katalint,  Kósa  Gábort,  Szalóki  Lászlót  új  felügyelőbizottsági  tagnak
megválasztja, 2020. június 01-től 2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra,
változatlan díjazás mellett, valamint
a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca
1/b., kamarai nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló:
Fiel  Edit,  kamarai  tagsági  szám:  005251)  jelöli  meg  a  társaság  új
könyvvizsgálójának, 2020. június 01-től 2021. május 31-ig, változatlan díjazás
mellett.”
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  valamint  felhatalmazza  a  határozat  mellékletét  képező  megbízási
szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

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

                        - a megbízási  szerződés aláírására: a határozat közlésétől
                          számított 30 napon belül

12.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
szabályzatának  elfogadására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak
lakáscélú munkáltatói támogatásáról
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  utolsó,  12.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  szabályzatának
elfogadására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint:  szükséges
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala,  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  önkormányzati  fenntartású
intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló
szabályzat hatályon kívül helyezésére és az új szabályzat megalkotására,
az építőiparban tapasztalható jelentős anyag- és munkadíjak emelkedése,
valamint  az  igénybe  vevők  körének  kiterjesztése  miatt.  Kérdezem  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök, hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  a  módosítva  a  pénzügyi  bizottság  által
módosított  anyagot  tárgyalta  már,  így  a  munkavállalóknak  3  éves
munkaviszonnyal kell rendelkezni, és ezt a módosító indítványt tárgyalva
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:
Köszönöm  szépen.  És  most  szintén  önt  kérdezem,  mint  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot tárgyalta,
és módosító indítvány nyújtott be arra, hogy 3 éves munkaviszony után
lehessen  fölvenni  ezeket  a  lehetőségeket,  és  ezt  a  bizottság  6  igen
szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta, és így a módosított indítványt
pedig 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok. Először a
bizottságnak a módosító javaslatát szavaztatom meg. 

Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság  módosítását  –  mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), nem szavazott  1 fő (Szabó Zsolt),  távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Szabó  Zsolt  alpolgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 14 igen szavazat, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
208/2020. (VI.30.) határozata

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  „Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  szabályzatának  elfogadására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  és  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények
munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról” szóló szabályzat 5.1. pontja
a) pontjában a „legalább 5 éves” szövegrész helyett a „legalább 3 éves” szövegrész
szerepeljen.

Pintér Tamás polgármester:

És most az egészet egységes szerkezetben teszem fel kérdésnek, hogy
elfogadják-e. 

Amennyiben igen, kérem, igennel szavazzanak!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által
fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló
szabályzat  megalkotására  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  14  fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
209/2020. (VI.30.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által

fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú
munkáltatói támogatásáról szóló szabályzat megalkotására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  határozat  1.
mellékleteként  csatolt   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város   Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról szóló szabályzatot.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
szabályzatot küldje meg az önkormányzat által fenntartott intézmények részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2020. július 15.

Pintér Tamás polgármester:

És Szabó Zsolt alpolgármester úr jelentkezett szólásra.

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  szépen.  Csak  szeretném  jelezni,  hogy  az  előbb  igennel
szerettem  volna  szavazni,  csak  itt  a  zene  hiánya  miatt  lekéstem  a
szavazásról. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

A  döntési  javaslatot  szeretném  ismertetni:  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Közgyűlése  elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak
lakáscélú  munkáltatói  támogatásáról  szóló  szabályzatot.  Megköszönöm
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munkájukat.  Elnézést!  Ügyrendi  hozzászólásra  jelentkezett  Lőrinczi
Konrád képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak egy
rövid kérdés. Az előbb említésre került a zene hiánya, tehát a szavazás
ideje korábban rendszeresen szólt ez a dallam, amelynek a hiánya most
valóban problémát jelentett szerintem több alkalommal is. Ez egy technikai
átmeneti probléma, vagy ez egy hosszabb távú?

Pintér Tamás polgármester:

Szeretjük a zenét, úgyhogy technikai jellegű a probléma.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Jó. Tehát ez javításra kerül majd. 

Pintér Tamás polgármester:

De ez a következő ülésre majd megoldásra fog kerülni.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Jó. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

De szívemből szólt. A zene mindenünké. Köszönöm szépen a figyelmüket.
További szép napot kívánok önöknek. A rendkívüli nyílt ülést berekesztem
9  óra  41  perckor.  Felhívom  a  képviselő-társaim  figyelmét  mielőtt
elhagynák a termet, hogy a közgyűlés 2020. július 16-án rendes ülést tart.
Köszönöm  szépen,  hogy  megjelentek.  További  szép  napot  kívánok
mindannyiuknak! Viszontlátásra!

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester     jegyző
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