
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020.
július 16-ai nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme

Jelen vannak:

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

Távol lévők:

1. Gombos István képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

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

osztályvezetője
Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője
Benkovics Kornélia beszerzési,  működtetési  és  informatikai  osztály

osztályvezetője
Petrovickijné  dr.  Angerer
Ildikó

környezetvédelmi vezető ügyintéző

Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke
Kálló Gergely országgyűlési képviselő
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(5. napirend) Magosi Lajos tű. alezredes, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

(5. napirend) Lóki Richárd tű. alezredes, Dunaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
kirendeltségvezetője

(5. napirend) Molnár Gábor tű. százados, Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság megbízott 
tűzoltóparancsnoka

(7., 50. napirend) Mészárosné Libor 
Ágnes

Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezető-helyettese

(9., 10., 50. 
napirend)

Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője

(12. napirend) Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója

(40. napirend) Nyalka László DVCSH Kft. műszaki, fejlesztési igazgatója
(48. napirend) Nagy Zoltánné „Védőháló a Dunaújvárosi 

Díjhátralékosokért” Alapítvány kuratóriumi 
titkára

(50. napirend) Kecskés Rózsa Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
igazgatója

(51., 52. 
napirend)

Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető 
igazgatója

(55. napirend) Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Nagy  tisztelettel  és  szeretettel  köszöntöm  minden  kedves  megjelent
vendégünket, képviselő-társaimat, a hivatal munkatársait. Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlésének  2020.  július  16-ai  nyílt  ülését  9  óra  01  perckor
megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 fős megválasztott képviselő-testületből 11
fő jelen van. Gombokat legyen kedves mindenki megnyomni,  és akkor én is
látom itt. 14 fő jelen van. 1 fő hiányzik. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
határozatképes.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Tisztelt  Dunaújvárosi  Polgárok!  A
koronavírus járvány elleni  védekezés mindannyiunkra hatalmas terhet rótt.  A
város valamennyi intézménye, az óvoda, a bölcsőde, a szociális intézmények, a
rendvédelmi  és  katasztrófavédelmi  szervek  valamennyi  dolgozója  helytállt  a
védekezésben.  Az  intézmények  és  a  szervezetek  jelenlevő képviselőinek,  a
város polgárainak ezúton köszönöm, hogy a szabályokat  betartva segítettek
ebben  a  rendkívül  nehéz  időszakban.  Felkérem  önöket,  hogy  a  jelenlevő
intézményi és más szervezeti képviselők tiszteletére és köszöntésére fáradjunk
ki az előtérbe, az aulába, ahol pohárköszöntőt mond tiszteletükre Barta Endre
alpolgármester úr. A pohárköszöntő tartalmára, időtartamára szünetet rendelek
el.

Szünet
Szünet után:
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Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Képviselő-társaim! Szünet után 9 óra 17 perckor folytatjuk munkánkat.
Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom a tisztelt közgyűlést,
hogy a 2020. március 20-tól 31. napjáig tervezett szabadságomat, valamint a
2020. június 19-től 30-ig tervezett szabadságomat nem vettem ki. 2020. június
10-től  12-ig  vettem  igénybe  a  szabadságomat.  A  közgyűlési  meghívó
tartalmazza a nyílt ülés javasolt napirendi pontjait, amelyek a következők:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban
végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  a  meghozott  polgármesteri
döntésekről 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország  Kormányának  az
önkormányzatokat érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

5. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

6. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  vezetésére  irányuló  pályázat
kiírására

7. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosítására

8. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának
létszámfejlesztésére

9. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának módosítására

10. Javaslat  a Dunaújváros,  Dunasor 15.  szám alatti  intézmény szakmai és technikai
létszámának és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 94/2012. (III.08.)
határozatának módosítására

11. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
megállapodás jóváhagyására

12. Javaslat  a  Pécsi  Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására

13. Javaslat  a  DMJV  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  között
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosítására

14. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására
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15. Javaslat a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
megbízása  meghosszabbítására  és  a  Fórum  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására

16. Javaslat  a  2020.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek
támogatására

17. Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság  2018.  és  2019.  évi
működéséről

18. Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére

19. Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére

20. Javaslat  pályázat  kiírására a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló  Kalandpark
bérbeadására, üzemeltetésére

21. Javaslat  a  dunaújvárosi  111/3/A/41 helyrajzi  számú, Dunaújváros,  Táncsics M. u.
3/A. szám alatt  található,  raktár megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában
állásfoglalás kialakítására

22. Javaslat  helyiséghasználat  biztosítására  Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi
Egyesülete részére – Dunaújváros, Szabadság út 30.

23. Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Munkácsy M. 1-7. Társasház, Esze T.
13-13/a. Társasház részére

24. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt található ingatlan,
DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére

25. Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  részére  nyújtott  tagi  kölcsön  visszafizetési
határidejének módosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 164/2020. (III.26.) határozatának hatályon kívül helyezésére

26. Javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok  ellátására
vonatkozó szerződéstervezetek elfogadásáról szóló 453/2020. (05.25.) PM határozat
módosítására

27. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi éves beszámolójának
megtárgyalására

28. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

29. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektre vonatkozó
költségvetési előirányzatok módosítására

30. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c.  projektben a helyi  nyilvánosság fórumainak
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fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére

31. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  marketing  és  rendezvényszervezési  feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

32. Javaslat  a  TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projekt egyéb szakértői szolgáltatásként tervezett feladatok
ellátására irányuló szerződés megkötésére

33. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a marketingeszközök fejlesztése vonatkozásában
tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

34. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  indentitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak,
valamint  a  tankatalógus  összeállításának  és  frissítésének  szakértői  feladatainak
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

35. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „A  helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok
módosítására

36. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért” – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok
létrehozására

37. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a
Fiastyúk utcában

38. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának lezárására a
DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában

39. Javaslat  a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses
megállapodásának 1. számú módosítására

40. Javaslat a 2020. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti
díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő  szerződések
elfogadására

41. Javaslat  DMJV közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2020.  április-december  hónap  –
megkötésére 

42. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

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

44. Javaslat „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
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45. Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

46. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  folyamatos
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékelésére, a
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

47. Javaslat  a  Kummer Ákos Ügyvédi  Iroda megbízására  a  Dr.  Molnár  Miklós  Viktor
Ügyvédi  Iroda  által  kezdeményezett  polgári  peres  eljárásban  a  jogi  képviselet
ellátására

48. Javaslat  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő
2020. évi támogatási szerződés megkötésére

49. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az időskorúak támogatása időpontjának
meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)

Pintér Tamás polgármester:

A közgyűlési meghívó postázását követően úgy alakult, hogy további kilenc, a
nyílt ülést érintő halaszthatatlan döntést igénylő indítványokat kell tárgyalnunk
mai napi ülésen. Javaslom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a
kiegészítéssel, hogy az ülés elején képviselő-társaimnak kiosztott sürgősségi
indítványokat is tárgyaljuk, amelyek a következők:
- a  „Javaslat  a  veszélyhelyzet  során nyújtott  többletmunkák  elismeréseként

egyszeri rendkívüli juttatás nyújtásáról” című előterjesztést az 50. napirendi
pontként, 

- a  „Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda intézménynél  1  fő  udvaros-karbantartó
álláshely engedélyezésére” című előterjesztést az 51. napirendi pontként, 

- a  „Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Margaréta  Tagóvoda
költségvetési  előirányzatának  módosítására”  című  előterjesztést  az  52.
napirendi pontként,

- a  „Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  alapító  okiratának
módosítására” című előterjesztést az 53. napirendi pontként, 

- a  „Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  alapító  okiratának  módosítására”  című
előterjesztést az 54. napirendi pontként, 

- a  „Javasalat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító
okiratának módosítására” című előterjesztést az 55. napirendi pontként, 

- a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  operatív  vezetési  struktúrája  rendezésére”  című
előterjesztést az 56. napirendi pontként, 

- a  „Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági  tagja
lemondásának  elfogadására,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztására”
című előterjesztést az 57. napirendi pontként, 

- valamint a „Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett
óvoda,  udvar  megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Latinovits  Z.
utcában  található  ingatlan  értékesítésére”  című  előterjesztést  az  58.
napirendi pontként tárgyalja meg a közgyűlés.

Nos, kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságnak az elnökét, Tóth
Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztéseket.
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A bizottság  tárgyalta  a
napirendi pontokat.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi  bizottság
tárgyalta az előterjesztéseket.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Igen, a bizottságunk tárgyalta, és véleményezte az előterjesztést, és elfogadtuk.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szántó Péter képviselő:

Igen.  Köszönöm a  szót.  Polgármester  Úr!  A bizottság  tárgyalta  a  napirendi
pontokat, és véleményezte.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen a bizottsági elnök urak tájékoztatását. 

Aki az 50. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák
elismeréseként  egyszeri  rendkívüli  juttatás  nyújtásáról”  című  előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 14 fő
(Barta  Endre,  Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
210/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák elismeréseként egyszeri
rendkívüli juttatás nyújtásáról” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként a „Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott  többletmunkák elismeréseként
egyszeri  rendkívüli  juttatás  nyújtásáról” című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  50.
napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 51. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő   udvaros-
karbantartó  álláshely  engedélyezésére”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre,
Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
211/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő  udvaros-karbantartó álláshely
engedélyezésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként a  „Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő  udvaros-karbantartó
álláshely engedélyezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 51. napirendjeként
felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 52. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda
költségvetési előirányzatának módosítására”  című előterjesztés sürgősségi indítványként
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre,
Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
212/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda költségvetési
előirányzatának módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként  a  „Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Margaréta  Tagóvoda
költségvetési előirányzatának módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 52.
napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 53. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  alapító  okiratának
módosítására”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő  tárgyalásáról  című
határozati  javaslatot –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  távol  lévő 1 fő  (Gombos István)  –  elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
213/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosítására”
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként  a  „Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  alapító  okiratának
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 53. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 54. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására” című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  –
mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
214/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként  a  „Javaslat  az  Intercisa  Múzeum alapító  okiratának  módosítására”  című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 54. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 55. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító
okiratának  módosítására”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő
tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
215/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként a „Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 55. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 56. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére”  című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  –
mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
216/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként  a  „Javaslat  a  DVG Zrt.  operatív  vezetési  struktúrája  rendezésére”  című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 56. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 57. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági  tagja
lemondásának  elfogadására,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztására”  című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  –
mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
217/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására” című előterjesztés

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként  a  „Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági  tagja
lemondásának  elfogadására,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztására”  című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 57. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki az 58. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett
óvoda, udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található
ingatlan értékesítésére”  című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  távol  lévő 1 fő  (Gombos István)  –  elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
218/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
értékesítésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. július 16-ai nyílt ülésére sürgősségi
indítványként a  „Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda,
udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
értékesítésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 58. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Indítványozom, hogy a közgyűlés további egyeztetés céljából vegye le a nyílt
ülés  napirendi  pontjai  közül  a  22.  napirendi  pontot,  amely  „Javaslat
helyiséghasználat  biztosítására  Esőemberek  Szüleinek  Dunaújvárosi
Egyesülete részére – Dunaújváros, Szabadság út 30.”. 

Aki a 22. napirendi pont levételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  nyílt  ülés  meghívója  szerinti  22.  napirendi  pont  levételéről  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  távol  lévő 1 fő  (Gombos István)  –  elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
219/2020. (VII.16.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 22. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. július 16-ai nyílt ülésének meghívó
szerinti 22. napirendi pontját, mely „Javaslat helyiséghasználat biztosítására Esőemberek
Szüleinek Dunaújvárosi  Egyesülete  részére  –  Dunaújváros,  Szabadság út  30.”  levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Most pedig döntenünk szükséges a nyílt ülés napirendi pontjairól.

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
220/2020. (VII.16.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. július 16-ai nyílt ülés napirendjét
elfogadta az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban
végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  a  meghozott  polgármesteri
döntésekről 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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 állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának az önkormányzatot
érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

5. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

6. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  vezetésére  irányuló  pályázat
kiírására
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7. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosítására

8. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának
létszámfejlesztésére

9. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának módosítására

10. Javaslat  a Dunaújváros,  Dunasor 15.  szám alatti  intézmény szakmai és technikai
létszámának és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 94/2012. (III.08.)
határozatának módosítására

11. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
megállapodás jóváhagyására

12. Javaslat  a  Pécsi  Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására

13. Javaslat  a  DMJV  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  között
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosítására

14. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására

15. Javaslat a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
megbízása  meghosszabbítására  és  a  Fórum  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására

16.  Javaslat  a  2020.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek
támogatására

17. Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság  2018.  és  2019.  évi
működéséről

18. Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére

19. Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére

20. Javaslat  pályázat  kiírására a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló  Kalandpark
bérbeadására, üzemeltetésére

21. Javaslat  a  dunaújvárosi  111/3/A/41 helyrajzi  számú, Dunaújváros,  Táncsics M. u.
3/A. szám alatt  található,  raktár megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában
állásfoglalás kialakítására

22. Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Munkácsy M. 1-7. Társasház, Esze T.
13-13/a. Társasház részére

23. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt található ingatlan,
DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére
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24. Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  részére  nyújtott  tagi  kölcsön  visszafizetési
határidejének módosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 164/2020. (III.26.) határozatának hatályon kívül helyezésére

25. Javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok  ellátására
vonatkozó szerződéstervezetek elfogadásáról szóló 453/2020. (05.25.) PM határozat
módosítására

26. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi éves beszámolójának
megtárgyalására

27. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

28. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektre vonatkozó
költségvetési előirányzatok módosítására

29. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c.  projektben a helyi  nyilvánosság fórumainak
fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére

30. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  marketing  és  rendezvényszervezési  feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

31. Javaslat  a  TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projekt egyéb szakértői szolgáltatásként tervezett feladatok
ellátására irányuló szerződés megkötésére

32. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a marketingeszközök fejlesztése vonatkozásában
tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

33. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  indentitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak,
valamint  a  tankatalógus  összeállításának  és  frissítésének  szakértői  feladatainak
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

34. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „A  helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok
módosítására

35. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért” – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok
létrehozására

36. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a
Fiastyúk utcában
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37. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának lezárására a
DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában

38. Javaslat  a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses
megállapodásának 1. számú módosítására

39. Javaslat a 2020. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti
díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő  szerződések
elfogadására

40. Javaslat  DMJV közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2020.  április-december  hónap  –
megkötésére 

41. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

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

43. Javaslat „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására

44. Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  folyamatos
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékelésére, a
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

46. Javaslat  a  Kummer Ákos Ügyvédi  Iroda megbízására  a  Dr.  Molnár  Miklós  Viktor
Ügyvédi  Iroda  által  kezdeményezett  polgári  peres  eljárásban  a  jogi  képviselet
ellátására

47. Javaslat  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő
2020. évi támogatási szerződés megkötésére

48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az időskorúak támogatása időpontjának
meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)

49. Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák  elismeréseként  egyszeri
rendkívüli juttatás nyújtásáról

50. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő  udvaros-karbantartó  álláshely
engedélyezésére

51. Javaslat  az önkormányzat  fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda költségvetési
előirányzatának módosítására

52. Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosítására
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53. Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására

54. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosítására

55. Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére

56. Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági  tagja  lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására

57. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z.  utcában található ingatlan
értékesítésére

Pintér Tamás polgármester:

Székely  Károly  képviselő  úr  ügyrendi  hozzászólásra  nyomott  gombot.
Parancsoljon!

Dr. Székely Károly képviselő:

Meg szeretném kérni szeretettel  az itt  jelenlevőket, hogy adózzunk egy perc
néma felállással Bogdán László cserdi polgármester emlékére.

Pintér Tamás polgármester:

Képviselő úr javaslata Bogdán László polgármester úr előtti tisztelgés, amely én
azt  gondolom,  hogy  egy  olyan  emberről  van  szó,  aki  nagyon  sokat  tett  és
harcolt az életében a magyar-cigány együttélés minél jobbá tétele érdekében,
és én tudom, hogy ő mindig kifejezte azt,  hogy ő nem politikus, hanem egy
olyan ember,  egy olyan harcos,  aki  szeretné,  hogyha az ellentétek háttérbe
szorulnának, és inkább azokat vegyük figyelembe, amely összeköt minket, és
én ezért is akkor kérem önöket, hogy egy perces néma felállással adózzunk az
emlékének.

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek Bogdán Lászlóról.) 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Folytatjuk munkánkat. Szavazást rendelek el a meghívott
személyeink részére tanácskozási jog biztosításáról.

Aki a tanácskozási jogot biztosítani kívánja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  a  közgyűlés  nyílt  ülésén  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  távol  lévő 1 fő  (Gombos István)  –  elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
221/2020. (VII.16.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. július 16-ai nyílt ülésére meghívott
személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban
végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  a  meghozott  polgármesteri
döntésekről 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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 állásfoglalás kialakítására Magyarország Kormányának az önkormányzatot
érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

5. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

6. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  vezetésére  irányuló  pályázat
kiírására

7. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosítására

8. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának
létszámfejlesztésére

9. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának módosítására

10. Javaslat  a Dunaújváros,  Dunasor 15.  szám alatti  intézmény szakmai és technikai
létszámának és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 94/2012. (III.08.)
határozatának módosítására

11. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
megállapodás jóváhagyására

12. Javaslat  a  Pécsi  Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására

13. Javaslat  a  DMJV  Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  között
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosítására

14. Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására
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15. Javaslat a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
megbízása  meghosszabbítására  és  a  Fórum  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadására

16.  Javaslat  a  2020.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek
támogatására

17. Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság  2018.  és  2019.  évi
működéséről

18. Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére

19. Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére

20. Javaslat  pályázat  kiírására a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló  Kalandpark
bérbeadására, üzemeltetésére

21. Javaslat  a  dunaújvárosi  111/3/A/41 helyrajzi  számú, Dunaújváros,  Táncsics M. u.
3/A. szám alatt  található,  raktár megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában
állásfoglalás kialakítására

22. Javaslat kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Munkácsy M. 1-7. Társasház, Esze T.
13-13/a. Társasház részére

23. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt található ingatlan,
DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére

24. Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  részére  nyújtott  tagi  kölcsön  visszafizetési
határidejének módosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 164/2020. (III.26.) határozatának hatályon kívül helyezésére

25. Javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok  ellátására
vonatkozó szerződéstervezetek elfogadásáról szóló 453/2020. (05.25.) PM határozat
módosítására

26. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi éves beszámolójának
megtárgyalására

27. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

28. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektre vonatkozó
költségvetési előirányzatok módosítására

29. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c.  projektben a helyi  nyilvánosság fórumainak
fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére
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30. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  marketing  és  rendezvényszervezési  feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

31. Javaslat  a  TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projekt egyéb szakértői szolgáltatásként tervezett feladatok
ellátására irányuló szerződés megkötésére

32. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a marketingeszközök fejlesztése vonatkozásában
tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

33. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  indentitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak,
valamint  a  tankatalógus  összeállításának  és  frissítésének  szakértői  feladatainak
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

34. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „A  helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok
módosítására

35. Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért” – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok
létrehozására

36. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a
Fiastyúk utcában

37. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának lezárására a
DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában

38. Javaslat  a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses
megállapodásának 1. számú módosítására

39. Javaslat a 2020. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti
díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő  szerződések
elfogadására

40. Javaslat  DMJV közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2020.  április-december  hónap  –
megkötésére 

41. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

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

43. Javaslat „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására

44. Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására
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45. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  folyamatos
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékelésére, a
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

46. Javaslat  a  Kummer Ákos Ügyvédi  Iroda megbízására  a  Dr.  Molnár  Miklós  Viktor
Ügyvédi  Iroda  által  kezdeményezett  polgári  peres  eljárásban  a  jogi  képviselet
ellátására

47. Javaslat  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő
2020. évi támogatási szerződés megkötésére

48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az időskorúak támogatása időpontjának
meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)

49. Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák  elismeréseként  egyszeri
rendkívüli juttatás nyújtásáról

50. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő  udvaros-karbantartó  álláshely
engedélyezésére

51. Javaslat  az önkormányzat  fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda költségvetési
előirányzatának módosítására

52. Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosítására

53. Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására

54. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosítására

55. Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére

56. Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági  tagja  lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására

57. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z.  utcában található ingatlan
értékesítésére

1.         Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszak  -  
ban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskör-
ben hozott polgármesteri határozatokról
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

És most megkezdjük a munkánkat a napirendi pontok elfogadása után. 
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1. napirendi  pontunk, tájékoztató a polgármesteri  hivatalnak a közgyűlés két
ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az
átruházott  hatáskörben hozott  polgármesteri  határozatokról.  Kérdezem,  hogy
kérdés,  hozzászólás  a  tájékoztatóval  kapcsolatosan  van-e.  Cserna  Gábor,
képviselő úr, parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Köszönöm. Szép napot kívánok! Tisztelt Közgyűlés! A következő kérdéseket,
illetve  felvetéseket  szeretném megemlíteni  az  elmúlt  időszakból,  és  kérném
szépen jegyző urat, hogy ezekre szóban, vagy akár írásban válaszolni legyenek
kedvesek. Az első a József Attila Kollégiummal kapcsolatos kérdésem lenne,
ugye a  Kertvárosban található,  egy viszonylag  nemrég felújított  középiskolai
kollégium,  a  Széchenyi  Gimnázium  kollégiuma  mint  tagintézménye  az
intézménynek, ugye közgyűlési támogatással a tankerület kérésére megszűnt.
Tehát a kérdésem, hogy az önkormányzatnak a következő időszakban mi a
terve,  elképzelése a felújított  épülettel,  annak hasznosításával  vagy bérletbe
adásával. Van-e ilyen már, és ha van, akkor erről a közgyűlési képviselők, a
közgyűlés  tagjai  mikor,  illetve  a  város  közvéleménye  mikor  értesülhet.  A
második kérdésem, szintén kollégiummal kapcsolatos, ez a Semmelweis utcai,
Technikum  városrészben  található  kollégium,  a  régi  szülőotthon  épületével
kapcsolatban, amelyet az elmúlt években a Dunaújvárosi Egyetem működtetett,
üzemeltetett,  használt,  mégpedig  elsősorban  a  külföldről  érkezett
vendéghallgatók  szállásolására.  És  06.  hó  30-ával,  tehát  június  30-ával  az
egyetem visszaadta az önkormányzatnak az épületet, kiköltöztek a diákok. Az
egyetem  más  épületébe  helyezték  el  őket,  illetve  helyezik  el  őket,  hiszen
jelenleg nyári szünet van ott is. Kérdésem az épület sorsával kapcsolatos. Mi a
terve  az  önkormányzat  vezetésének  a  Semmelweis  utcai,  egyetem  által
korábban üzemeltetett épület további hasznosításával vagy ugyancsak bérletbe
adásával kapcsolatban. Tisztelt Közgyűlés! A következő kérdésem a szociális
osztályvezető asszonyhoz irányulna, hogy hogyan zajlik, bár a tájékoztatóban,
jegyző úr, olvastam, de hogyan zajlik, mennyien veszik igénybe, mik az első
tapasztalatok a nyári szociális étkeztetés városi lebonyolításával kapcsolatban.
Következő  kérdésem szintén  a  szociális  területet  érintőleg  az  iskolakezdési
támogatások,  illetve  a  tavalyi  évtől  működő  ún.  rendkívüli  iskolakezdési
támogatások kapcsán milyen a visszhang a városlakók irányából,  mennyien
vették  igénybe,  igénybe  veszik-e,  mennyire  tudjuk  még,  az  önkormányzat
mennyire  tudja  még  úgymond  meghirdetni,  hogy  mindenkihez  eljusson  az
információ  a  kezdődő  tanév  előtt.  Tehát  iskolakezdési,  illetve  rendkívüli
iskolakezdési  támogatás.  Élményfürdő.  Végtelen  nagy  örömmel  tölt  el
bennünket,  a  Fidesz-frakció  tagjait  dunaújvárosi  lokálpatriótaként,  hogy  az
élményfürdő a tegnapi naptól kezdve újra üzemel, működik. Örömmel olvastuk,
hogy milyen büszkén mondták el a városvezetés tagjai, hogy helyi céggel, helyi
vállalkozással,  ez  esetben  nagyon  helyesen  egyébként  a  DVG  Zrt.-vel
üzemeltetik, mint a város vagyonkezelő cégével. Azonban nagyon felemás ez a
megoldás,  amellyel  egyrészt  nagyon  drágának  ítélem  meg  a  jegyárakat  az
élményfürdőbe,  valamint  ugye  reményeim  szerint  csak  részleges  ez  a
nyitvatartás,  hiszen  nem  valamennyi  medence  üzemel,  ez  persze
magyarázható  ugye  a  kialakult  egészségügyi  helyzettel  a  belső  térnek  a
használata, de mi az elképzelése a városvezetésnek az élményfürdő további
hatékony  működtetésével  kapcsolatban,  van-e  ilyen.  Tényleg  egyik
büszkeségünk,  amelyet  a  Modern  Város  Program  keretében  kormányzati
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támogatással a korábbi vezetés vásárolt vissza a CIB Lízing Zrt.-től, és örülök,
hogy önök is működtetni kívánják, csak milyen formában. Ugyanígy az öröm
töltött el bennünket, amikor olvastuk, és hírt kaptunk róla, hogy a mozi felújítása
elkészült.  A korrektség kedvéért tisztességes lett volna, ha a város vezetése
elmondja, hogy ez a pályázat ugye a korábbi időszakban született, és a korábbi
időszakban indult  el  a mozi  felújításának kivitelezése,  de fátylat  rá,  büszkék
vagyunk rá,  hogy ez megvalósult,  és a mai  napon megnyílik.  Milyen terveik
vannak a mozi üzemeltetésével kapcsolatban? Esetleges milyen olyan irányú
tervek, amelyek szélesebb körben is hasznosítható az épület? Nem feltétlenül a
kultúrának csak a filmszínházi  szegmensét követve.  Egyébként  itt  is  nagyon
drágának találom ezt a 2000,- Ft-os jegyárat. A nagy plázákban egy nagyon
minimálisan drágább csak ennél  a jegyár,  de a dunaújvárosi  kereslet-kínálat
viszonyrendszerébe sokallom. A Fidesz-frakció tagjai e helyről is gratulálnak,
szívből  gratulálnak  a  két,  rendeletünk  alapján  szabályozott,  polgármester  úr
által  korábban,  az elmúlt  időszakban átadott  díjak díjazottjainak.  Ez pedig a
közbiztonsági díjak, amelynek átadására ugye a rendőrkapitányság épületében
került sor, ha jól értesültem a sajtóból, illetve a július elsejei Semmelweis, illetve
a  mi  esetünkben  ugye  köztisztviselői  nap  kapcsán  a  helyi  két  kitüntetett,
nyugdíjba vonuló kolleganő és kollegának a kitüntetéséhez szívből gratulálok.
Az egy kicsit sajnálatos számomra, jegyző úr, legyen kedves utána nézni, hogy
volt olyan osztályvezető a hivatalban, aki nyugdíjba vonuló, több éve, bocsánat,
több  évtizede  helyben  dolgozó,  munkakörét  becsülettel  ellátó  kolleganőt
elfelejtett,  egyszerűen  a  rendeleti  határidőben  elfelejtettek  felterjeszteni.  Ez
soha  nem  volt  politikai  kérdés  az  önkormányzat  közgyűlésében.  Mindig
nagyjából meg tudtunk állapodni abban, hogy kik kapják a díjat, de ha valaki
esélyt  sem  kapott  arra,  hogy  a  díjazott  jelöltek  közé  kerüljön,  azért  az
elgondolkodtató.  Szomorúsággal  mesélte  el  egyébként  a  hölgy  ezt  nekem.
Következő kérdésem ezzel összefüggésben, a díjakkal összefüggésben, lehet,
hogy itt  csak az én figyelmemet  kerülte  el,  jegyző úr,  hogy sor  került-e,  de
szerintem nem, Dunaújváros születésnapján, a városalapítás napján, április 29-
én a díszpolgári  cím átadására.  Ha nem, akkor  kell-e rendeletet  módosítani
ahhoz,  hogy  másik  időpontban  kerül  sor,  vagy  kell-e  rendeletet  módosítani
ahhoz,  hogyha az  idei  évben nem kerül  sor  díszpolgári  címre,  hiszen ha a
menetrend, ütemterv szerint haladunk a rendeletek időbeliségét tekintve, akkor
a, és megnézzük ugye a város legnagyobb díja egyértelműen, a legnagyobb
jelentőséggel bíró díja egyértelműen a díszpolgári kitüntető cím, a második, ha
szabad  ilyen  rangsort  beállítani,  akkor  a  Pro  Urbe,  vagyis  a  városért,
„Dunaújvárosért” díj, annak az átadása ugye október 23-án, a nemzeti ünnepen
történik meg.  Esetlegesen összevonódik a díszpolgári  címmel,  vagy az idén
nincs erre méltó dunaújvárosi polgár, aki ezt megkaphassa. Tisztelt Közgyűlés!
A  következő  kérdésemet  a  Védőháló  Alapítvány  működésével  kapcsolatban
szeretném feltenni, ugyan egy adott munkafolyamat miatt a mai közgyűlésen
napirend  a  Védőháló,  de  úgy  összességében  szeretném  megkérdezni,
elsősorban  humán  alpolgármester  urat  akár  írásban,  hogyha  arról  egy
tájékoztatást tudna adni, hogy a közeli időszakban a DVG Zrt. és a DVCSH Kft.
által  alapított  városi  működtetésű  Védőháló  Alapítvánnyal  mi  a  város
elképzelése, hiszen fontos célt tölt be, sok a rászoruló, aki igénybe veszi, és
úgy  tudom,  hogy  az  idei  évben  is  folyamatos  azért  a  Védőháló  Alapítvány
működése. Tisztelt  Közgyűlés! A következő kérdésem a hamarosan előttünk
álló  állami  ünnep méltó  megünneplésével,  augusztus 20-a megünneplésével
kapcsolatos.  Humán  alpolgármester  úrhoz  akár  írásbeli  választ  kérnék
tisztelettel, hogy milyen elképzelései vannak a Tourinform irodának, ha vannak,
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vagy  ha  nem  a  Tourinform  irodának,  akkor  a  város  vezetésének  milyen
elképzelései  vannak  augusztus  20-a  méltó  dunaújvárosi  megünneplésével
kapcsolatban.  Egyelőre  ennyi  kérdésem  lenne.  Köszönöm  szépen  a
figyelmüket.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Deák  Nóra  osztályvezető  asszony
jelentkezésre, vagy Mária, bocsánat! Parancsoljon!

Dr. Deák Mária szociális osztályvezető:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ingyenes
szünidei gyermekétkeztetés hála Istennek rendben zajlik, az idei évben viszont
sokkal kevesebben vették igénybe, mintegy feleannyi gyermek, mint a tavalyi
évben. Nem tudjuk az okát, vélhetőleg a pandémia miatt van egy kis visszaesés
ebben  a  rendszerben,  de  minden  létező  helyen  meghirdettük,  honlapon
mindenkit tájékoztattunk, így most ilyen 65-70 közötti a naponta étkezők száma.
A  Campus  étterem étkeztet,  rendben  zajlik  az  étkeztetés.  Az  iskolakezdési
támogatás és a rendkívüli iskolakezdési támogatásról annyit, hogy még nagyon
kevesen  vették  igénybe,  vélhetőleg  inkább  augusztusban  fog  ez  beindulni,
amikor már a tanszervásárlás is zajlani fog. Annyit, hogy meghirdettük ezt is
mindenhol, honlapon, a dunaújvárosi hetilap hátulján is megjelent a felhívás,
tehát  végülis  a  dunaújvárosi  lakóközösség  értesült  erről  a  dologról  is.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, osztályvezető asszony. Engedje meg akkor, képviselő úr,
hogy akkor én is sorban reagáljak az ön által  felvetett kérdésekre. A József
Attila Kollégium nagyon aktuális, mert szerintem nem árulok el olyan túl nagy
kulisszatitkot,  hogy  az  épület  adottságaiból  fakadóan  továbbra  is  olyan
szálláshelyeknek a kialakítása lehetséges, amely az épületnek a felépítéséből
adódóan adottság, és én pont a mai napon fogom fogadni rendőrkapitány urat,
illetve a megyei rendőrségnek az illetékes szakemberét, akikkel közösen egy
ismételt  bejárást  követően  leülünk  tárgyalni,  mert  hogyha  amennyiben
lehetséges,  és  amennyiben  számukra  is  megfelel,  akkor  szakemberlakások
kialakítása lehetséges abban a kollégiumban. Azt gondoljuk, hogy minél több
szakember bevonzása a városunkba, minél több szakembernek a megtartása
egy nagyon pozitív  képet  fest  Dunaújvárosról.  Én számomra elsődleges az,
hogy  itt  helyben  tudjuk  tartani  ezeket  a  kiváló  embereket.  A  Semmelweis
kollégiummal  kapcsolatosan  szintén  ezt  tudom önnek  elmondani.  Az  épület
jellegéből fakadóan ugye nyilván szállások kiadására alkalmas az épület. Én
szeretném azt, hogyha a legjobban tudnánk hasznosítani. Erről az épületről is
elindultak a tárgyalások, hogy hogyan tudnánk a legjobban kialakítani. Itt még
nincsenek olyan előrehaladott tárgyalások, mint a másik kollégium esetében, de
én azt gondolom, hogy jó irányba tudunk haladni, és a legjobban fogjuk tudni
ezt a városlakók, a város javára fordítani ezt az épületet. Dunaújvárosi díjak
átadása. Én örülök neki, hogy itt most megemlékezett, bár sajnálom, hogy nem
jöttek  el  többen  is  önök  közül  ezekre  a  díjátadókra.  A  díszpolgári  címet
természetesen át fogjuk adni. Bízom abban, hogy ott megtisztelik majd azokat a
díjazottakat,  akik  méltán  tették  naggyá  városunkat.  Védőháló  Alapítvánnyal
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kapcsolatosan úgy látom, Barta Endre képviselő úr,  illetve alpolgármester úr
jelentkezésre szólt,  illetve az augusztus 20-ai programokkal kapcsolatosan is
majd szerintem pár gondolatot majd el fog tudni mondani. Előzetesen annyit
meg  szeretnék  előlegezni,  hogy  készülünk  az  augusztus  20-ai
programsorozatra, de nyilván azt önök is tudják, hogy még a mai napon fognak
majd  dönteni  arról,  hogy  a  későbbiekben  az  ötszáz  fős  korlátozást  életben
fogja-e hagyni a kormány, és hogyha amennyiben ezt életben hagyja, akkor
nyilván  nekünk  is  újra  kell  gombolnunk  a  kabátot,  és  a  programoknak  a
megtartásáról  döntenünk kell.  De szeretnénk ezt  mindenképpen a legjobban
megtenni, hogy a városlakókat, hogyha lehetséges, akkor tudjuk ily módon is
élményekkel  feltölteni.  És  hogyha  már  az  élmények,  akkor  az  élményfürdő.
Ugye elmondta, hogy dunaújvárosi lokálpatriótaként annyira örül neki, bár ugye
nem egy dunaújvárosi cégnek adták önök ki ezt, ennek az üzemeltetését, ami
látszódott egyébként, amikor visszavettük ettől a cégtől az ingatlanokat akkor,
hogy ők sem lokálpatriótaként, hanem üzletet látva benne nem működtették az
elmúlt időszakban ezeket a komplexumokat. Nagyon sok munka volt vele. Azt
el kell önöknek mondanom, hogy rendkívül sokat dolgoztak a DVG munkatársai
a  területeknek  a  rendbetételén,  a  csempéknek  a  visszaragasztásán,  a
csúszdának  az  újraösszetételén,  de  természetesen  ebbe  beletartozik  az  is,
hogy  azt  a  rendkívül  sok  engedélyt,  ami  a  működéshez  szükséges,  azokat
megszerezzük, és bár szerettük volna előbb megnyitni, ezek az engedélyek, a
legutolsó, az hétfőn délután érkezett meg, és így tudtuk a leghamarabb szerdai
napon kinyitni  az élményfürdőt. És én ahogy láttam, nagyon sokan is vették
igénybe, rendkívül sokan mennek az élményfürdőbe, és én azt gondolom, hogy
ez tényleg a dunaújvárosiaknak az érdekét szolgálja. Én úgy örülök neki, hogy
végre vissza tudtuk ezt az intézményt is venni. Mozi kérdésében is láttam, hogy
már a délelőtti órákban vagy reggel vagy nem tudom, valamikor mostanában
már facebook-ján is szóvá tette azt, hogy bár azért nem sokkal drágább, azért,
illetve  hát  olcsóbb is,  mint  a  plázákban lévő mozi,  tehát  a  kettő  között  van
úgymond  akkor,  ugye,  tehát  volt  egy  lerobbant  épület,  amire  több  mint
százmillió,  közel  százmillió  forintot  költött  az új  üzemeltető,  légkondicionálttá
tette  az  egész  épületet,  új  üléseket  rakott  be,  új  szőnyeget  rakott  be,  egy
rendkívül szép mozit tudott átadni, átvenni ez az új üzemeltető. Én örülök neki,
hogy ennek a költségeit most még, bár ki kell nekünk még fizetni, de ez az új
üzemeltető viszont százmillió forintot beleölt ebbe az épületbe, vállalva azt a
kockázatot egyébként, hogy a következő időszakban azért a vírushelyzetre való
tekintettel nem biztos, biztosított számukra az, hogy zavartalanul tudnak majd
előadásokat  levetíteni,  ezt  is  bevállalva,  illetve  azt  a  koncessziós  díjat  is
bevállalva, amelyet az elmúlt időszakban pont az ellenkezőjeként működtett az
önkormányzat,  miszerint  a  mozinak  kellett  az  önkormányzatnak  fizetnie.  Ők
fizetnek most számunkra. És én azt gondolom, hogy ez látszik abból is, hogy
milyen nagyszerű üzemeltetőt találtunk, a tegnapi előadáson is rendkívül sokan
jelentek meg, és mindenhonnan csak a pozitív visszajelzéseket hallhattuk. Én
nagyon  örülök  neki,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  is   feltette  a  kérdéseit.  Én
mindenkit arra bíztatok, hogy látogassanak el az új moziba, nézzék meg, milyen
fantasztikus körülmények között,  most  már  nem fázva,  vagy nem izzadva a
moziteremben,  tudják  végigszórakozni  az  estét.  Én  mindenkit  csak  bíztatni
tudok a mozi  látogatására,  amelyet  a  mai  napon fogok majd  hivatalosan is
megnyitni. Barta Endre képviselő úr, parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:
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Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Ugye  két
kérdést  kaptam.  Az  egyik  a  Védőháló.  Ugye  bízva  a  közgyűlés  bölcs
döntésében, reményeim szerint ugye a Védőháló továbbiakban is úgy tud majd
működni, és megszavazzuk neki azt a forrást, amivel a rászoruló embereknek
lehet majd segíteni. A kérdés ugyan arra vonatkozik, hogy mi a terv vele. Nos,
pénzügyi  szakemberek  véleményét  kikérve,  bizottságokkal  egyeztetve  jól
látható, hogy a Védőhálóba eddig áramló pénz nem a legmegfelelőbb módon
volt felhasználva, hiszen több mint egynegyede nem a rászorulóknál kötött ki,
és ez azt gondolom, hogy ezt meg kell szakítani. Megtettük azokat a lépéseket,
tehát  az  alapító  DVG-vel,  DVCSH-val,  illetve  szakembereinkkel  egyeztetés
során az alapító okirat módosítás meg fog történni, és reményeink szerint 2021-
től  már az alapítvány valóban úgy fog működni,  ahogy az kéne,  és minden
egyes adóforint, minden egyes forint valóban a rászorulókat fogja majd segíteni,
nem másokat. És én azt gondolom, hogy ez lenne a lényeg, ez a cél. Ehhez
kérjük majd az önök döntését  is,  amikor  ott  fogunk járni.  Augusztus 20-szal
kapcsolatban polgármester úr ugye elmondta, hogy aggódva figyeljük a híreket,
illetve  nézzük.  Természetesen közben már a  Tourinform,  aki  ugye az  előző
időszaknak  köszönhetően,  a  korábbi  vezetésnek  köszönhetően  ugye  nem
Tourinform,  hiszen  ott  ezt  a  nevet  elvesztettük,  bizonyára  erről  önök  is
értesültek, és levonták a megfelelő következtetéseket, hogy ez mivel jár, illetve
milyen nehézségeket okoz, ha figyeli az időszakot, augusztus 20-ra egyébként
a  Parázs-Varázs  rendezvénysorozatot  tervezzük  megfelelő
gyermekprogramokkal, koncertekkel, és természetesen azokkal az augusztus
20-ai elemekkel, ami a magyarságnak nagyon fontos, és erre is nagy figyelmet
fogunk fordítani. Úgyhogy nagyon figyeljük a híreket, és amennyiben meg lehet
tartani  a  rendezvényt,  én  biztos  vagyok  benne,  hogy  az  egyik  ilyen
legszínvonalasabb rendezvény lesz az évben. Köszönöm szépen a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr,
parancsoljon! Megadom a szót.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Csak  annyit  tennék
hozzá,  hogy a mozi  esetében azt  mondja,  hogy lokálpatrióta  önkormányzat,
ehhez  képest  nem  dunaújvárosi  üzemeltetőt  választott  egyébként  a  mozi
üzemeltetőjének. No comment. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Mivel  tudja  képviselő  úr  is,  hogy  demokrácia  van,  és  bármilyen  nem
minősíteném a hozzászólását, de bármilyen hozzászólást meg lehet tenni, és
ezért ön is megtehette. De én nagyon ajánlom önnek, hogy nézze meg a mozit,
szórakozzon  jól,  ne  savanyodjon  úgy  be,  ahogy  abba  a  kis  moziterembe
lehetett még régebben, amikor izzadtak az emberek filmvetítés közben nyáron,
fáztak  télen  a  filmvetítések  közben,  nagykabátban  ültek.  De  talán  ön  is
emlékszik, hiszen lokálpatrióta. Nem? Hát, nagykabátban télen. Ja, nem vett fel
kabátot.  Akkor  ön  egy  kemény  ember.  Én  pedig  azt  gondolom,  hogy  a
dunaújvárosiak pedig megérdemlik a jó szórakozást, nem azt, hogy kabátban
üljenek télen a moziban, vagy nyáron ne izzadjanak. Én azt gondolom, hogy
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egy  olyan  élményt  tudnak  nyújtani  az  oda  látogatók,  vagy  a  most  már
üzemeltető  cég,  amely  mindannyiunk  megelégedésére  fog  szolgálni,  és
ráadásul nem mi fizetünk most már ennek a cégnek, mint azt önök tették az
előző időszakban, hanem ők fizetnek koncessziós díjat a városnak. Köszönöm
szépen, hogy felhozta ezt a témát, ezt el tudtam mondani. Dr. Székely Károly
képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Székely Károly képviselő:

A kollegám megszólalásához reagálva  én nem a mozijegyek árát  sokallom,
hanem az üzemanyag árát. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  további  kérdés,
hozzászólás  van-e.  Amennyiben  nincs,  szavazást  rendelek  el  a  tájékoztató
elfogadásáról.

Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a polgármesteri  hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti  időszakban
végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és a meghozott polgármesteri döntésekről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
222/2020. (VII.16.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és a meghozott polgármesteri döntésekről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két ülése közötti  időszakban végzett  munkájáról,  a fontosabb eseményekről  és a
meghozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót elfogadta.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  veszélyhelyzet  alatt  meghozott
polgármesteri határozatokat megismerte és elfogadta.

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

Pintér Tamás polgármester:

2. napirendi pontunkra áttérünk, amely jelentés a lejárt  határidejű közgyűlési
határozatok  végrehajtásáról.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  előterjesztés  egy
fejezetből áll. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e. Elnézést, úgy látom, hogy képviselő úr elhagyta a... csak
jeleznem kell  a  jegyzőkönyv számára,  hogy Cserna Gábor képviselő úr egy
cigivel a kezében elhagyta a közgyűlési termet 9 óra 58 perckor, és így 13 fővel
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határozatképesek vagyunk. Kérem, legyen kedves kinyomni a gombját,  hogy
nincsen jelen, mert úgy tudja a szavazógép ismertetni. Jó. Igaza van. Tényleg.
Csak  elfelejtette  akkor  ezek  szerint,  de  majd  emlékeztetem  rá,  hogyha
legközelebb kimegy cigivel a kezében. A napirendi pont vitáját lezárom.

Aki a jelentést elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi
Konrád,  Szepesi  Attila),  nem szavazott  1 fő (Cserna Gábor),  távol  lévő 1 fő (Gombos
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
223/2020. (VII.16.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

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 Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól
függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.
önkormányzati rendelete módosítására az időskorúak támogatási rendszerének
felülvizsgálata,  illetve a közgyűlés átruházott  hatáskörének módosítása miatt
van szükség. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Akkor szeretném megkérni jegyző
urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Igen.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat  a
következő:  a  rendelettervezet  szerint  a  közgyűlés  a  támogatások  ügyében
hatáskörét  a  jegyzőre  fogja  átruházni,  a  nyugdíjasok  támogatása  ügyében
pedig évente kétszer történne a támogatás biztosítása, Húsvét ünnepe, illetve
Karácsony ünnepe alkalmával, a támogatás összege kétféle lenne a tervezet
szerint 8000,- Ft lesz ugye a kevesebb jövedelemmel rendelkezők esetében, a
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magasabb nyugdíjjal rendelkezők esetében pedig 5000,- Ft lenne. A 8000,- Ft
azok esetében lenne, akinek a nyugdíj összege nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj minimum kétszeresét, 5000,- Ft azok esetében lenne pedig,
akiknek  az  örökségi  nyugdíjmimimum  összegének  kétszeres,  bocsánat,
hétszeresét nem haladja meg a nyugdíja. Bocsánat! Elolvastam, nem láttam a
betűket. Köszönöm szépen. Elnézést!

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

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, 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), nem szavazott 1 fő
(Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megalkotta a szociális rászorultságtól
függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.  önkormányzati
rendelete módosításáról szóló 28/2020. önkormányzati rendeletet. 

Pintér Tamás polgármester:

A rendelet kihirdetése érdekében 5 perc szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

4.         Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország  Kormányának  az  
önkormányzatot érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Foglalják  el  helyüket!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  szünet  után  10  óra  11
perckor  folytatjuk  a  munkánkat.  Áttérünk  a  4.  napirendi  pontunkra,  amely
javaslat  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország  Kormányának  az
önkormányzatokat  érintő  megszorító  intézkedéseivel  kapcsolatosan.  A
napirendi  pont  rövid  tartalmát  engedjék  meg,  hogy  ismertessem:  az
előterjesztés  a  kormány  önkormányzatot  érintő  megszorító  intézkedéseivel
kapcsolatosan  állásfoglalás  kialakítására  tesz  javaslatot  a  közgyűlésnek.
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:
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Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nagyszerű. Lőrinczi Konrád képviselő úr,
a Fidesz-frakcióból. Kérem, magyarázza meg a dolgokat!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Kicsivel
kibővítve az információt, hogy a tévénézők is képbe kerüljenek, a javaslatban
egyébként az előkészítésben nagyon korrektül le van írva, hogy miről szól. A
lényeg az, hogy a járványügyi védekezés költségeinek fedezetére és átlátható
elszámolására  a  kormány  összesen  három  alapot  hozott  létre.  Ennek
megfelelően  módosította  a  2020-as  évi  költségvetést  is.  A  járvány  elleni
védekezési alap 663 milliárd forintos kezdő pénzügyi kerettel jön létre, amelyet
nagyrészt a kormány biztosít, másrészt kölcsönös teherviselést vár a pártoktól,
a multinacionális vállalatoktól, a bankoktól és az önkormányzatoktól is. Ebből az
alapból tervezte fizetni a kormány az egészségügyi és egyéb védekezés eddigi
és jövőbeni költségeit, pl. az egészségügyi eszközbeszerzéseket, egészségügyi
beruházásokat,  az  egészségügyi  szakdolgozók  eleve  őszre  tervezett  újabb
béremelését és az egyszeri félmilliós bérkiegészítést. Gyakorlatilag ez az anyag
előkészítésében benne van, úgy ahogy korrekt az előzményeket is felvázolni.
Az  anyagban  az  is  benne  van,  hogy  a  2020.  évi  költségvetésben  az
önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 123 millió forint gépjárműadó bevételt
tervezett  be, 166 millió forint  gépjárműadót utalt  át  a magyar állam részére,
illetve ennek az összegnek a 40%-a illette volna meg az önkormányzatot. Az
anyagban nem szerepel, de ennek az önkormányzati rész ebből 60, durván 66
millió forint lett volna. Gyakorlatilag a kormány ezeket a tételeket, illetve ezt a
tételt, ezt a 66 millió forintot vonja el az önkormányzattól. Azt gondolom, hogy
még  ehhez  még  hozzátartozik,  hogy  azt  gondolom,  hogy  természetesen  a
vírusjárvány ideje alatt  mindazok,  akik  az egészségügyben dolgoztak,  illetve
azok,  akik  munkájukból  eredően  nem  tudták  azt  megtenni,  hogy  távolról
dolgoznak, őket köszönet illeti. Ugyanakkor a dolognak van egy, ez a kiadási
oldala, illetve bevételi  oldala. Van egy kiadási oldala, hogy pl. a vírusjárvány
következtében  milyen  rendezvények  maradtak  el.  Az  én  kérdésem  az  arra
vonatkozik,  illetve  ezt  kérném a  hivataltól,  hogy  egy  kimutatást  készítsenek
arról, hogy mely rendezvények maradtak el ezalatt a vírusos járvány ideje alatt,
illetve,  hogy  ezeknek  mennyi  volt  a  költségvetésben  ezekre  a  feladatokra
elkülönített  rész.  Erre  szeretnék  választ  kérni  a  következő  közgyűlésre.
Nagyjából ennyi. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr, a felszólalását. Akkor engedje már meg, hogy
én  is  akkor  tájékoztassam  a  dunaújvárosi  lakosokat  arról,  hogy  az  Orbán-
kormány a járványhelyzet alatt arról döntött még többek között, amellett ön is
elmondott,  hogy  82  milliárd  forintért  fogja  megépíteni  a  Belgrád-Budapest
vasútvonalat, 50 milliárd forintot sportcélokra költ el, 20 milliárd forint értékben
pedig irodabútorokat vásároltak. Emellett sajnálatos módon ezért kifelejtettek jó
pár olyan nagyon komoly áldozatot vállaló szakembert, akik tényleg helytálltak a
vírushelyzet alatt. Én nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját még egyszer,
mint  ahogy  itt  a  közgyűlés  elején  is  elmondtam.  Sajnos  azokat,  akik  első
frontvonalban dolgoztak az egészségünk megőrzéséért, nem mindenkit tudtak
támogatni,  de  azért  én  azt  gondolom,  hogy  ha  már  ön  itt  elmondta,  és
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dicsőítette kormányunkat, akkor azért a teljesség igénye azt is el kell mondani,
hogy  ez  a  megszorítás,  amelyet  az  Orbány-kormány  minden  egyes
önkormányzatra  kivetett,  teljesen  értelmetlen,  felesleges,  hiszen  a
költségvetésben hát  nem is tudom, két  tízezrelék nagyságot  jelent.  Tehát  itt
gyakorlatilag  az  önkormányzatokra  egy  olyan  sarcot  vetett  ki,  amelyet  a
dunaújvárosiak fognak elszenvedni, és én azt gondolom, hogy lehet gőgösen
mondani  azt,  hogy  milyen  nagyszerű  ez  a  kormány,  de  akkor  önök  az
elvonások miatt miért nem tettek egy szót sem. Miért nem kezdtek el lobbizni?
Hol van az a nagy lobbierő, amelyre olyan büszkék voltak az elmúlt években?
Nyilván mondjuk leváltanak egy pár Fideszes nagyágyút önök közül, és erre
azért már nem olyan erős majd ez az egység, de én azt gondolom, hogy azért
önöknek  kutya  kötelessége  lett  volna  elmondani,  hogy  legalább  azt,  hogy
sajnáljuk, a dunaújvárosiaktól  bocsánatot kérnek, hogy az önök kormánya, a
mindannyiunk kormánya,  de  az önök pártja  ilyen megszorító  intézkedéseket
vetett ki, és ezt mi úgy látjuk, hogy csak a kezdet egyébként. Ne adja Isten,
hogy a Fidesz-kormánynak a mostani lobbija és az önök úgymond vezetőinek a
lobbija okán brutális méretű iparűzési adót vonnak el városunkból. Mert az az
önök felelőssége is lesz. És most persze szólhat majd, mert a demokráciában
azért  mindenkinek  lehetősége  van,  bármennyire  ostobaságot  is  mond,
mondania, de nyilván majd konstruktív építő javaslata lesz majd önnek ismét,
és majd azért fog majd felszólalni,  hogy bocsánatot kérjen, és elmondja azt,
hogy ezt az elvonásokat akkor majd valamilyen módon majd az önök vezetőivel
megpróbálják  visszaszerezni  a  dunaújvárosi  lakosoknak.  Bízom  benne
legalábbis,  hogy  erről  fogja  tájékoztatni  a  dunaújvárosiakat.  Mindenekelőtt
engedje meg, hogy megadjam a Szabó Zsolt alpolgármester úrnak.

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bevallom, hogy
itt  azért  egy olyan dolog történt miközben hallgattam Lőrinczi képviselő urat,
amit  így  életemben  nem  gondoltam  volna,  de  hogy  én  így  azt  gondoltam
magamban, hogy bárcsak Szepesi Attila képviselő-társam beszélne, merthogy
ő legalább valamelyest képes így eligazodni a számok világában. Úgyhogy én
azt szeretném kérni öntől, képviselő úr, hogy kérdezze meg néha a Szepesi
képviselő urat  mielőtt  számokról  kezd el  beszélni,  mert  hát  az  látszik,  hogy
nagyjából így a vitára is alkalmatlan módon hordott is hetet és havat össze.
Ugye biztosan azt is tudja, hogy a vírus elleni védekezésben a legfontosabb volt
újfent  az  Orbán-kormánynak,  hogy  a  közterületi  reklámhordozók  utáni
adóbevételeit is megszüntesse az önkormányzatoknak, nyilván pont ezen fog
múlni a vírus elleni védekezés, és nem a Budapest-Belgrád vasútvonalon vagy
Orbán Viktorhoz köthető cégeken, akik a légi hídon kaszáltak. De azért abból,
amit ön elmondott, világosan látszik, hogy egy nagyon-nagyon szép sort fűztek
föl.  Ugye  emlékezzünk,  2010-től  kezdődött  azzal,  hogy  a  multinacionális
vállalatok voltak az ellenségek, aztán valahol jött Brüsszel, aztán Soros, most
pedig az önkormányzatok. Csakhogy azért azt meg kellene érteni, hogy itt nem
ellenségek  vannak,  és  amikor  ön  megvédi  a  kormány  azon  politikáját,  ahol
bármelyik önkormányzatot ellenségként kezeli, akkor valójában a dunaújvárosi
polgárokat kezeli ön ellenségként. Én azért az elmúlt kilenc évben azt hiszem,
hogy tüntettem itt síppal, dobbal, nádihegedűvel, táblával, láncfűrésszel, mikor
mivel kellett, de soha nem támadtam meg a dunaújvárosi embereket. Úgyhogy
arra szeretném kérni önt, képviselő úr, hogy gondolja át az esküjét, hogy az
mire szól. Mert szerintem nem arra szól, hogy a Fidesz-kormány ámokfutását
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megvédje. És azt szeretném kérni minden egyes képviselő-társamtól, így öntől
is,  hogy  vállt  vállvetve  lokálpatriótaként  harcoljunk  azért,  hogy  Dunaújváros
minden bevétele itt  maradhasson a városban, ami őt megilleti,  hiszen ez az
érdekünk.  Benkovics  Kornélia  gazdasági  vezető  asszonnyal  nagyon  sokat
dolgoztunk  azon,  hogy  össze  tudjuk  lapátolni  a  pénzt,  amit  sürgősségi
indítványban be is jött ide, hogy a frontvonalban levő önkormányzati dolgozók is
megkaphassák azt  a  jutalmat,  amit  megérdemelnek,  vagy legalábbis  amit  a
város mostani helyzetében ki tudunk nekik fizetni, mert szerintem sokkal többet
érdemelnének ezért a kemény munkáért, de hogy hol voltak önök akkor, amikor
azért kellett volna lobbizni a Fidesz-kormánynál, hogy ne vonja el a forrásokat
és a dunaújvárosi munkavállalók is részesülhessenek bármiben. Én arra kérem
önt,  képviselő  úr,  hogy  mielőtt  gazdasági  felszólalásokat  tesz,  így
tanulmányozza a költségvetést, illetve arra kérem önt, hogy ne felejtse el az
esküjét, ami a dunaújvárosi emberek, és nem a Fidesz képviseletére jogosítja.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Tisztelettel  köszöntöm  országgyűlési
képviselő urat, Kálló Gergely urat, aki szólásra jelentkezett. Megadom a szót.
Képviselő úr, parancsoljon!

Kálló Gergely országgyűlési képviselő:

Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Hát, a szűz beszédem fog itt, ebben az
épületben  most  először  elhangozni.  Nem kívántam különben  szót  kérni,  de
ugye  túlvagyunk  egy  költségvetés  megvitatásán,  és  egy  gazdaságvédelmi
alapról  beszélnek  Fideszes  képviselő-társaim,  hadd  ábrándítsam  ki  önöket,
tehát  azért  tényleg  ne  tekintsük  legalább  egymást  amatőrnek  olyan
szempontból,  hogyha  foglalkozunk a  politikával,  akkor  tudjuk,  mit  jelent  egy
költségvetés. Ez nem egy gazdaságvédelmi alap. Tehát ezt itt szögezzük le.
Tehát ez nem úgy volt, hogy fogtuk magunkat, illetve fogta magát a kormány,
összeszedte  ezt  a  pénzt,  és  betették  egy  kasszába,  hogy  ebből  majd
megvédjük a magyar gazdaságot. Nem, ez egy átcsoportosítások voltak, innen-
onnal  levágtak  pár  milliárd  forintot,  amit  majd  később  visszatettek.  Ami  a
felháborító  ebben az  egészben,  és  hadd  folytassam,  polgármester  úr  sorát,
ebből a gazdaságvédelmi alapból nem csak stadionokat, nem csak úgy fest,
hogy  teljesen  felesleges  beruházást,  a  Budapest-Belgrád  vasútvonalat
támogatjuk,  hanem  bizony  magyar  űrkutatást  is,  és  ami  számomra  a
legfelháborítóbb,  a  majd  hetvenmilliárd  forinttal  megtámogatott
vadászkiállításnak is jutott még jó pár milliárd forint a gazdaságvédelmi alapból.
Tehát azért gondolkodjunk el ezen! Nekem muszáj nem csak Dunaújvárosban
gondolkodnom, ugyanakkor Dunaújvárost sújtja leginkább ezek a megvonások.
De vannak közös gyermekeink is, és még nem tudjuk, és most itt tényleg ezt
határozottan alá kell húzni, hogy micsoda csapdát rejt magában az iparűzési
adó. Én nagyon szeretnék önöktől  akár most,  vagy ahogy Cserna úr mindig
mondja,  akár  írásban rövidesen választ  kapni  arra,  mit  tettek  azért,  hogy a
körzet iparűzési adója ne sérüljön. Mit tettek azért, és mit tesznek azért, hogy
Dunaújváros iparűzési adója ne sérüljön? Mit tesznek azért, és mit fognak azért
tenni,  hogy  ez  a  132  millió  forintot,  ami  csak  és  kizárólag  gépjárműadó
formájában megvontak a várostól,  visszakapjuk-e,  vagy nem kapjuk  vissza?
Vagy hogyha nem kapjuk vissza, kiket fognak, melyik önkormányzatokat fogják
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a körzetben támogatni ebből a pénzből? Mert pletykák terjengenek, hogy nem
az  ellenzék  és  nem  a  független  polgármestereket.  Ebben  nem  akarok
személyeskedni.  Végigcsináltunk  ugye  egy  kampányt  2019-ben,  hogy  olyan
plakátokkal találkoztunk, ahol a miniszterelnök úr, a választókerület elnök úr, a
Fideszes elnök úr, a Dorkota úr és ön volt a Budai várban. Feltételezem, jó a
kapcsolat.  Feltételezem,  minimum egy  telefonszám van,  amin  önök,  mint  a
Fidesz  helyi  frakció  tagjai  fel  fogják  kérdezni  a  miniszterelnökséget  vagy
miniszterelnök urat  magát,  és  meg fogják kérdezni,  hogy hol  a  pénz.  Mikor
kapjuk vissza? Elnézést. Köszönöm a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Barta  Endre  alpolgármester  úr  szólásra
jelentkezett. Megadom a szót. Képviselő úr, parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tiszelt  Közgyűlés!  Én  Szabó
alpolgármester  úrral  ellentétben  én  azért  örülök  a  Lőrinczi  képviselő  úr
felszólalásának politikailag. Ugyanis remélem, azért az így elmondható rólam
más körben is, hogy azok közé tartozom, akik szoktam társalogni nem feltétlen
velem  egyoldalon  lévőkkel  is,  egyben  olyan  szavazókkal,  olyan  Fidesz
szavazókkal is, akik mondjuk nem bújnak álprofilok mögé, hogy úgy gyaluljanak
minket,  hanem tényleg azokkal, akikkel lehet konstruktívan beszélgetni.  Nos,
elmondom,  hogy az ő véleményük ebben a témában ugyanaz, mint a miénk.
Az, hogy az önök kormánya elvonta tőlünk ezt a pénzt, és mégpedig teljesen
feleslegesen,  és  azért,  hogy a  haveri  köröknek osztogassa.  Azzal,  hogy ön
most  gombot  nyomott,  azzal  pontosan  megmutatta,  hogy  ön  nem  a
dunaújvárosiakat, és még tudom tovább is mondani, nem a dunaújvárosi Fidesz
szavazókat képviseli, hanem azon oligarchákat, akik ott vannak önök körében.
Úgyhogy  én  nagyon  örülök  annak,  hogy  azt  a  döntését  védte  meg  a
kormánynak, amit még önök közül is elítélik. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr,
parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Hát,  sokmindent
belemagyaráztak az én hozzászólásomba, de az én hozzászólásom az arra
alapult,  hogy felolvastam azért,  hogy képbe kerüljenek a tévénézők is azzal
kapcsolatban,  hogy  mi  van  az  előterjesztésben.  Felolvastam  azt,  hogy  az
előterjesztés mit tartalmaz. Utána elmondtam azt, hogy ebből mennyi az elvont
összeg, illetve annyit írt be az önkormányzat, és elmondtam azt, hogy abból az
önkormányzati rész, az 66 millió forint kb. És azt is elmondtam, egy kérdést,
egy kérést tettem az önkormányzat felé, hogy méghozzá egy kimutatást kértem
arról,  hogy az  elmaradt  rendezvények,  amelyek nyilván a vírusjárvány miatt
nem  valósulhattak  meg,  melyek  voltak  ezek  a  rendezvények,  és  ehhez  a
költségvetésben  milyen  összeggel  szerepelt.  Persze  sokmindent  bele  lehet
magyarázni az ember hozzászólásába, de én ilyeneket, amiket önök mondtak,
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nem  tettem.  Legyenek  szívesek  ahhoz  tartani  magukat,  amiket  az  ember
elmond, én felolvastam dolgokat, azt ami az előkészítésben szerepelt, ahhoz
hozzátettem  egy  számösszeget,  és  ehhez  volt  még  egy  kérésem,  arra  a
kérésre kérném majd a választ a következő közgyűlésre. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Jó, hát úgy látom, még a matekkal baj van. Szabó Zsolt alpolgármester úr hátha
segít.

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Hát igen, szóval én is ezt szerettem volna mondani, hogy
akkor most vagy olvasni vagy számolni nem sikerül, de nem baj, tényleg azt
tudom  tanácsolni,  hogy  a  frakciójában  levő  avatottabb  emberekkel  néha
konzultáljon, biztosan segítenek önnek. De hogyha esetleg nem, akkor forduljon
hozzám, én nagyon szívesen segítek, merthogy az előterjesztésben szereplő
128 milliós összeget vonják el a várostól. 123 millió forintos összeget vonják el
a várostól, úgyhogy ezt javasolom képviselő úrnak, de egyébként nekem az a
problémám, hogy nem értem a logikát abban, hogyha most csak ennek a felét
vonnák el, ami nem igaz, akkor az jó lenne? Tehát ön most akkor azt védi, hogy
jaj, csak keveset adunk oda a Fideszes haveroknak, akkor nincs is baj? Most ez
hogyan  van,  képviselő  úr?  Hát,  egyetlenegy  forintot  se  szabadna elvenni  a
dunaújvárosi emberektől. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Más, Lőrinczi Konrád képviselő úr leoffolta a hozzászólását. Én bízom abban,
hogy  mindent  meg fognak  tenni,  hogy  ilyen  elvonások  ne  legyenek  többet.
Biztos  vagyok  abban,  hogy  vannak  olyan  ügyes  lobbisták,  mint  az  elmúlt
években voltak. De azért abban is bízom, hogy majd hogyha legközelebb jön a
vírushelyzet, és hogyha a kormány azt ígéri, hogy majd az önkormányzatoknak
is majd visszafizeti azt a védekezésre kiadott összeget, amelyet a segítséget
nyújtottak  az  önkormányzatok,  azt  valóban  teljesíteni,  nem  úgy  mint  most,
ebben az elmúlt vírushelyzetben. Én bízom abban, hogy önök is majd segítenek
ebben,  a  dunaújvárosiakat  támogatják,  nem  pedig,  ahogy  most  tette  ön,  a
Fidesz-kormányt.  Döntési  javaslatot  szeretnék  ismeretetni,  amely  a
következőképpen  szól:  Tiltakozás  az  Orbán-kormány  Dunaújvárost  sújtó
elvonásai  miatt.  A  Magyarországot  is  elérő  koronavírus-járvány  elleni
védekezés  indokával  Magyarország  kormánya  takarékosságra  hivatkozva
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától is elvonta a gépjárműadó
teljes összegét, csökkentette iparűzési adó bevételét és növelte az ún. szociális
adóterhét.  Mindezek  a  lépések  több  százmillió  forintos  kiesést  okoztak  az
egyébként  is  nehéz  helyzetben  lévő  költségvetésünknek,  miközben
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és az ott  dolgozók is  élen
jártak  a  vírus  elleni  védekezésben. A  kormány  2024-ig  szóló  költségvetési
kitekintéséből kiolvasható: ezek a sarcok még évekig megmaradnak, tehát az
Orbán-kormány  maga  cáfolta  azt  az  állítást,  hogy  a  Dunaújvárost  is  sújtó
megszorítások a járvány elleni védekezés miatt szükségesek. A kabinet lépése
az önkormányzatok maradék bevételének csökkentésére nem más, mint nyílt
támadás  az  önkormányzati  rendszer  ellen.  Az  Orbán-kormány  költségvetési
eszközökkel  akarja  megszorongatni  az  önkormányzatokat  és  a  dunaújvárosi
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lakosokat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ezért
tiltakozik  minden  egyes  forint  elvonása  miatt,  mert  az  csorbítja  az
önkormányzatiságot,  és  veszélyezteti  az  önkormányzatok  működését.
Felszólítjuk  a  kormányt,  hogy  a  takarékoskodást  a  saját  luxuskiadásaik
megszüntetésén kezdje el.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakításáról  Magyarország  Kormányának  az
önkormányzatot érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban című határozati javaslatot
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán,  Utassy Éva),  ellene szavazott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi
Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
224/2020. (VII.16.) határozata

állásfoglalás kialakításáról Magyarország Kormányának az önkormányzatot érintő
megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

Tiltakozás az Orbán-kormány Dunaújvárost sújtó elvonásai miatt

A Magyarországot is elérő koronavírus-járvány elleni védekezés indokával Magyarország
kormánya takarékosságra hivatkozva Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától
is elvonta a gépjárműadó teljes összegét, csökkentette iparűzési adó bevételét és növelte
az ún. szolidaritási adóterhét. Mindezek a lépések több százmillió forintos kiesést okoztak
az  egyébként  is  nehéz  helyzetben  lévő  költségvetésünknek,  miközben  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  ott  dolgozók  is  élen  jártak  a  vírus  elleni
védekezésben.
A  kormány  2024-ig  szóló  költségvetési  kitekintéséből  kiolvasható:  ezek  a  sarcok  még
évekig  megmaradnak,  tehát  az  Orbán-kormány  maga  cáfolta  azt  az  állítást,  hogy  a
Dunaújvárost is sújtó megszorítások a járvány elleni védekezés miatt szükségesek.
A kabinet lépése az önkormányzatok maradék bevételének csökkentésére nem más, mint
nyílt  támadás  az  önkormányzati  rendszer  ellen.  Az  Orbán-kormány  költségvetési
eszközökkel akarja megszorongatni az önkormányzatokat és a dunaújvárosi lakosokat.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  ezért  tiltakozik  minden
egyes forint elvonása miatt, mert az csorbítja az önkormányzatiságot és veszélyezteti az
önkormányzatok  működését.  Felszólítjuk  a  kormányt,  hogy  a  takarékoskodást  a  saját
luxuskiadásaik megszüntetésén kezdje el.

5.         Javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi  
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Magosi  Lajos  tű.  alezredes,  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatója
Lóki  Richárd  tű.  alezredes,  a  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség kirendeltségvezetője
Molnár  Gábor  tű.  százados,  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-
parancsnoksága megbízott tűzoltóparancsnoka
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  5.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi  Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló
beszámolójának  elfogadására.  Magosi  Lajos  tűzoltó  alezredes  úr,  a  Fejér
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  igazgatója  szólásra  jelentkezett.
Parancsoljon! Megadom a szót.

Magosi Lajos tűzoltó alezredes úr, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója:

Nagyon  szépen  köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-
testület!  Először  is  nagyon szépen köszönöm a meghívást.  Nagyon örülök,
hogy itt lehetek, és néhány gondolattal szeretném kiegészíteni parancsnok úr
beszámolóját,  mert  a  kötelezettsége,  hogy  a  testület  előtt  beszámoljon  a
tűzoltóság  tűzvédelmi  tevékenységéről.  Én  picit  szeretnék  egy  mondatban
kitérni más tevékenységekre is, amit az önkormányzattal karöltve végzünk. Ide
tartozik  még  a  polgári  védelmi  tevékenység,  illetve  az  iparbiztonsággal
összefüggő  tevékenység.  Nagyon  fontos  mind  a  kettő,  hiszen  nagyon  sok
veszélyes  üzem  is  van  itt  a  város  környékén,  aminek  a  működése
nyilvánvalóan kihat a lakók biztonságára. Én nagyon szépen az önkormányzat
együttműködését a tevékenységünk kapcsán, és tartom is magam ahhoz, hogy
ezekben  a  kérdésekben,  ezeken  a  területeken  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  szoros  együttműködésben  legyen  az
önkormányzattal, hiszen közös a feladatkör és a cél. Az emberek biztonsága
az  elsődleges  feladatunk.  Ezt  önállóan  sem  az  önkormányzat,  sem  a
katasztrófavédelem,  sem a tűzoltóság  nem tudja  garantálni.  Itt  egy  nagyon
szoros együttműködésre van szükség. Még egyszer nagyon szépen köszönöm
az  eddigi  hozzáállásukat,  és  a  következőkben  pedig  bízom  benne,  hogy
nagyon sokáig fogunk tudni együttműködni. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alezredes  úr.  Köszönöm  szépen  a  hozzászólását.  És
köszönöm szépen az elvégzett  munkájukat.  Én azt mondhatom önnek, hogy
minden egyes dunaújvárosi, minden egyes képviselője, minden egyes képviselő
is  csodával  és  minden tiszteletet  megadva adózunk önöknek a  vírushelyzet
alatt  is  itt  lévő  munkájukba.  Nagyon  büszkék  vagyunk  rá,  hogy  ilyen
kirendeltség van,  ilyen kirendeltség működik Dunaújvárosban.  Minden egyes
munkatársukra  önök  is  büszkék  lehetnek,  gratulálunk  mindannyiuknak.
Engedjék meg, hogy a napirendi pont rövid tartalmát ismertessem: a tűz elleni
védekezésről,  a műszaki  mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi  XXXI.
törvény  vonatkozó  rendelkezése  alapján  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-
parancsnokság elfogadásra megküldte a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolóját. 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  Képviselőink!  Az  ügyrendi,  igazgatási,  jogi
bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal támogatta.
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Pintér Tamás polgármester:

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

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  közbiztonsági  és
környezetvédelmi  bizottság  a  határozati  javaslatot  8  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a 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  a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi
tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  elfogadja,  és  utasítja  a
polgármestert,  hogy  a  döntésről  értesítse  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásról című határozati javaslatot – mellette
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki
Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Gombos
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
225/  2020. (VII. 16.) határozata  

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  Dunaújvárosi  Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja
és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét.

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 28.

6.         Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat  
kiírására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat
intézmény  vezetésére  irányuló  pályázat  kiírására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint  az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjének vezetői
megbízása 2020. december 14-én megszűnik nyugdíjba vonulása miatt. Ennek
figyelembevételével,  valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.  törvény 20/A. § és 20/B. §-a alapján szükséges az intézményvezetői
feladatok  ellátására  pályázatot  kiírni.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Barta Endre alpolgármester úr,
parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én  azt
gondolom,  hogy  ez  az  a  napirendi  pont,  ez  az,  amikor  egy köszönetet  kell
mondanunk egy olyan személynek, aki  több évtizedes áldozatos munkájával
szolgálta,  segítette  Dunaújvárost.  Bevallom,  én  egy  kicsit  meg  is  lepődtem,
ugyanis  én  2013  óta  ismerem Kissné  Fekete  Évát,  és  ha  mondhatom így,
számomra annyira egy ilyen fiatalos, lendületes hölgy volt, hölgy, hogy teljesen
meglepődtem, amikor jelezték számomra, hogy az ő nyugdíjazása időszakos,
és  egy  kicsit  el  is  keseredtem,  viszont  tényleg  a  hálának  kell  lennie  itt  az
elsődleges szerepnek. Ugye mondtam, hogy 2013 óta tevékenykedek így itt a
város  környékén,  bármilyen  olyan  jellegű  kérdésem  akadt,  ami  a  szociális,
illetve  hasonló  körben van,  akkor  mindig azokat  a  válaszokat  kaptam,  hogy
forduljak  a  Kissnéhez,  mert  a  Kissné  tudja,  mert  a  Kissné  átlátja,  illetve  ő
pontosan tudja, hogy mikor, kit és hova kell fordulni. Én azt gondolom, hogy
ténylegesen egész városnak és sőt, az egész testületnek egy ilyen köszönetet
kell mondani felé, és még egy apró történetet szeretnék itt mondani. Ugye nem
titok,  hogy  a  nyugdíjazási  kérelme  még  a  vírushelyzetre  való,  vírushelyzet
legelejére esett.  Ő akkor bejött  hozzám, és megkértem, hogy kicsit  látva az
akkori helyzetet, hogy még egy kicsit maradjon, ezt az időszakot még vigyük át,
végig. És az ő lelkesedését, illetve az ő elhivatottságát mutatja, hogy ebbe szó
nélkül  beleegyezett,  és  nemcsak  hogy  ott  volt,  végigkísérte  ezt  az  első
hullámot,  hanem  a  tényleges  szakértelmével,  minden  egyes  energiájával
segítette a munkánkat. Volt, hogy este 8-9 órakor kellett egyeztetnünk bizonyos
dolgokban,  ő azonnal  rendelkezésre állt,  segített.  Úgyhogy innen is nagyon-
nagyon szeretném neki  megköszönni  ezt,  és további  jó  egészséget  kívánok
majd neki. Köszönöm szépen a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Engedjék meg, hogy további jelentkezőt
nem látva ismertessem a döntési javaslatot: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot  ír  ki  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  vezetésére,
magasabb  vezetői  beosztás  betöltésére  a  határozat  mellékletét  képező
pályázati  kiírás  szerint.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a
benyújtott pályázatok véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre,
egyben  felkéri  a  bizottság  tagjait,  hogy  a  beérkezett  pályázatokat
véleményezzék,  és  azt  írásban  2020.  szeptember  30-ig  juttassák  el
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteréhez.  A  bizottság  írásbeli
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véleményének polgármesterhez történő leadását  követően a  bizottság külön
intézkedés  nélkül  megszűnik.  Az  eseti  bizottság  feladatainak  ellátásával
Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt,  dr. Molnár Attila  jegyzőt,
Barta  Endre  alpolgármestert  bízza  meg.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat terjessze a
közgyűlés elé. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírásáról című határozati  javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  nem  szavazott  1  fő  (Barta  Endre),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
226/2020. (VII.16.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír  ki  az Útkeresés Segítő
Szolgálat  (2400  Dunaújváros,  Bartók  B.  út  6/b.)  vezetésére,  magasabb  vezetői
beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális,
valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban  történő  végrehajtásáról
257/2000.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet,  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális
intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)
SzCsM  rendelet,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és
működésük feltételeiről  szóló 15/1998.  (IV.  30.)  NM rendelet  alapján,  a határozat
mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a kormányzati
személyügyi  igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  (Nemzeti  Közigazgatási  Intézet)
internetes  oldalán,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  honlapján
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                        a személyügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. augusztus 3.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  benyújtott  pályázatok
véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság
tagjait,  hogy  a  beérkezett  pályázatokat  véleményezzék  és  azt  írásban  2020.
szeptember 30-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A
bizottság  írásbeli  véleményének  polgármesterhez  történő  leadását  követően  a
bizottság  külön  intézkedés  nélkül  megszűnik.  Az  eseti  bizottság  feladatainak
ellátásával:  Szociális Szakmai Szövetség által  delegált  személyt,  dr.  Molnár Attila
jegyzőt, Barta Endre alpolgármestert bízza meg.
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az eseti,
valamint  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság véleményének  kikérése
mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. október 15.

7.         Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  
költségvetési előirányzatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Mészárosné  Libor  Ágnes,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezető-helyettese

Pintér Tamás polgármester:

7. napirendi pontot ismertetem önökkel, javaslat az önkormányzat fenntartásában
lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosítására. A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  azzal  a
kéréssel  fordult  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához,  hogy
engedélyezze az intézmény 2020. évi előirányzatának 1.750.000,- Ft összegű
emelését, amelyet kulturális célú támogatásra használnának fel az intézménnyel
kapcsolatba  kerülő  családok  gyermekei  mentális  fejlődésének  segítése
érdekben. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e.  Nem  látok  jelentkezőt.  Szeretném  ismertetni  a  döntési  javaslatot:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés
Segítő Szolgálat intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2020.  önkormányzati  rendelete  4.  mellékletben  az  intézményfinanszírozás
1.750.000,-  Ft-tal  nő.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  vezetőjét,  hogy  készítsen
részletes  beszámolót  a  teljesítés  adatairól,  és  azt  küldje  meg  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere részére.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési  előirányzatának  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki
Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Gombos
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
227/2020. (VII.16.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Útkeresés Segítő
Szolgálat  intézmény  költségvetését  módosítja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 1.750.000,- Ft-tal
nő.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi  költségvetési  rendeletének soron következő módosításánál  vegye  figyelembe,
mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet 5b. melléklet
Intézményi tartalék előirányzat sora.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
    a jegyző
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
              időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Útkeresés
Segítő Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen részletes beszámolót a teljesítés adatairól
és azt küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere részére.

Felelős:   az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Határidő: 2020. december 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője részére.

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

                        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július  27.

8.         Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának  
létszámfejlesztésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk 8. napirendi pontunkra, amely javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat
Családok  Átmeneti  Otthonának  létszámfejlesztésére.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma  szerint  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztályának
Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  FE/06/00132-2/2020.  ügyiratszámú
határozatában az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonában a
meglévő szakmai létszám mellett 1 fő 6 órás szakgondozó alkalmazását írja
elő. Az előterjesztés a létszámfejlesztésre irányul, az álláshely bérköltségét az
intézmény költségvetése biztosítja.  Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e
az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

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:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Bizottságunk véleményezte, és 9
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Felhívom tisztelt képviselő-
társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  „A”  és  „B”  változatú  határozati
javaslatokat  tartalmaz.  Mindkét  változat  esetében  az  intézmény
költségvetésében rendelkezésre áll a létszámfejlesztéshez szükséges forrás. A
„B” változatú döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  a Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági
Főosztálya  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  FE/06/00132-2/2020.  ügyszámú
határozatában  foglalt  szakmai  létszám  bővítésére  irányuló  határozatát
elfogadja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az
Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  egysége
szakmai létszámát 1 fő 8 órás szakgondozó álláshellyel 2020. 08. hónap 01.
napjától  megemeli,  ezzel  egyidejűleg  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
közalkalmazotti  létszámát 2020. augusztus 1. napjától 51,15 főben határozza
meg. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
228/2020. (VII. 16.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának létszámfejlesztéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a Fejér  Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya FE/06/00132-
2/2020  ügyszámú  határozatában  foglalt  szakmai  létszám  bővítésére  irányuló
határozatát elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés Segítő
Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) Családok Átmeneti Otthona (2400
Dunaújváros,  Frangepán u 54.)  szakmai  egysége szakmai  létszámát  1 fő  8 órás
szakgondozó  álláshellyel  2020.  08.  01.  napjától  megemeli,  ezzel  egyidejűleg  az
Útkeresés Segítő Szolgálat  közalkalmazotti  létszámát 2020. augusztus 1. napjától
51,15 főben határozza meg. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Útkeresés
Segítő  Szolgálat  vezetőjét,  hogy   a  2.  pontban  hozott  döntésnek  megfelelően
módosítsa az intézmény szakmai dokumentumait. 

Határidő:   2020. szeptember 17.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a  határozatot  küldje  meg az  Útkeresés Segítő  Szolgálat  intézményvezetője
részére.

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

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

9.         Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek  
Otthonai alapító okiratának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  9.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az  Egyesített  Szociális
Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai  alapító  okiratának
módosítására. A napirendi pont rövid tartalma szerint  a Magyar Államkincstár
visszautasította  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent
Erzsébet  Idősek  Otthonaival  kapcsolatos  alapító  okirata  változás-bejelentési
kérelmét,  többek  között  minősített  vagy  minősített  tanúsítványon  alapuló
fokozott  biztonságú  elektronikus  aláírás  hiánya  miatt.  Az  előterjesztés  a
változás  bejelentési  kérelem  ismételt  benyújtására  irányul.  Kérdezem,  hogy
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kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat a következőképpen szól: Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Egyesített  Szociális
Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  alapító  okirat
módosítását elfogadja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai alapító okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
14  fő  (Barta  Endre,  Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Gombos István) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
229/2020. (VII.16.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egyesített Szociális
Intézmény és Árpád-házi  Szent Erzsébet  Idősek Otthonai  a Közgyűlés 347/2017.
(V.18.)  határozatával elfogadott  Alapító  Okirata  módosítására  az  alábbi  módosító
okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 30166-4/2020.

Módosító okirat

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent Erzsébet Idősek Otthonai
költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. május
18. napján kiadott, 12790-4/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  229/2020.  (VII.16.)  határozatára  figyelemmel  –  a
következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

5 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

6 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

7 102031 Idősek nappali ellátása



44

8 102032 Demens betegek nappali ellátása

9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

10 107052 Házi segítségnyújtás

11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.

Dunaújváros, 2020. július 16.
P.H.

__________________________
Pintér Tamás

   polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  nyújtson  be  kérelmet  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei
Igazgatóságához  –  az  1.  pontban  hozott  döntésről  a  jelen  határozat,  a  jelen
határozat  1.  számú  mellékletét  képező  módosító  okirat,  valamint  a  2.  számú
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt  alapító okirat megküldésével – a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

Mielőtt  áttérünk  a  10.  napirendi  pontra,  átadom  az  ülés  vezetését  Mezei  Zsolt
alpolgármester úrnak.

(Pintér  Tamás  polgármester  átadta  az  ülés  vezetését  10:45  órakor  Mezei  Zsolt
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)

10.       Javaslat  a  Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám  alatti  intézmény  szakmai  és  
technikai  létszámának és a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének
94/2012. (III.08.) határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm.  Ugye  egy  fővel  kevesebben  vagyunk,  így  13  fő  van  jelen,  és
határozatképességet  megállapítom  továbbra  is.  A  10.  napirendi  ponttal
folytatjuk, javaslat a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai
és technikai létszámának és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
94/2012. (III.08.) határozatának módosítására. A napirendi pont rövid tartalmát
ismertetném: az ESZI intézményvezetője kezdeményezte az ellátottak részére
nyújtandó  ellátások  optimalizálása  céljából  az  intézmény  egyes  szervezeti
egységei szakmai létszámának módosítását az engedélyezett létszámon belüli
átalakításokkal.  Az  átszervezés  elbocsátással  nem  jár,  többletfordítást  nem
igényel,  a  jogszabályban előírt  szakmai  létszám biztosított.  Kérdezem,  hogy
kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem
látok. Akkor ismertetném a döntési javaslatot: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  a  fenntartásában  lévő  Egyesített  Szociális
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai
létszámát  továbbra  is  118,5  főben  állapítja  meg.  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. augusztus 1. napjától  az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény
Dunasor 15. szám alatti  idősek otthonában a szakmai álláshelyek számát 66
főben határozza meg, amelyből ápoló, gondozó 53 fő;  az otthoni szakápolás
szakmai álláshelyeinek számát 2,5 főben határozza meg, amelyből ápoló 2 fő; a
Batsányi  u.  15/a.  szám alatti  házi  segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek
számát  14 főben határozza meg, amelyből  szociális  gondozó 13 fő  és 1 fő
vezető gondozó. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  Dunaújváros,
Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról
szóló  94/2012.  (III.08.)  határozata  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 12 fő (Barta Endre, 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), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
230/2020. (VII.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros, 
Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának

meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában lévő
Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
intézmény (2400 Dunaújváros, Dunasor 15.)  szakmai létszámát továbbra is 118,5
főben állapítja meg.
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2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  augusztus 1.
napjától  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai  intézmény  Dunasor  15.  szám  alatti  idősek  otthonában  a  szakmai
álláshelyek számát  66 főben határozza meg,  amelyből  ápoló,  gondozó 53 fő;  az
otthoni  szakápolás  szakmai  álláshelyeinek  számát  2,5  főben  határozza  meg,
amelyből  ápoló  2  fő;  a  Batsányi  u.  15/a.  szám alatti  házi  segítségnyújtásban  a
szakmai álláshelyek számát 14 főben határozza meg, amelyből szociális gondozó 13
fő és 1 fő vezető gondozó.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2. pontban foglalt
döntés értelmében 2020. augusztus 1. napjától a 94/2012. (III.08.) határozatának a
145/2013.  (IV.25.)  határozatával,  a  80/2014.  (IV.24.)  határozatával,  a  346/2017.
(V.18.) határozatával, és az 538/2018. (X.18.) határozatával módosított 3.a) pontját
és a 3.b) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.a.) Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a szakmai álláshelyek számát 66
főben az alábbiak szerint határozza meg:

intézményvezető 1 fő
orvos 1 fő
intézményvezető ápoló 1 fő
ápoló, gondozó 53 fő 
részlegvezető 4 fő
szociális,  mentálhigiénés  csoportvezető  1
fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 1 fő
gyógytornász 1 fő

3.b.) az  otthoni  szakápolás  szakmai  álláshelyek  számát  2,5  főben  az  alábbiak
szerint határozta meg:

ápoló 2 fő
gyógytornász 0,5 fő”

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. augusztus 1.
napjától  a  94/2012.  (III.08.)  határozatának  a  145/2013.  (IV.25.)  határozatával,  a
80/2014. (IV.24.) határozatával, a 346/2017. (V.18.) határozatával, és az 538/2018.
(X.18.) határozatával módosított 3.f) pontját az alábbiak szerint módosítja:
 „3. f.) Batsányi u. 15/a. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek

számát 14 főben, az alábbiak szerint határozta meg:

vezető gondozó 1 fő
szociális gondozó 13 fő”

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester      
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
            a humán szolgáltatási osztály vezetője
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Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Akkor  képviselő  urak  távoznak  a  közgyűlésről.  Bejelentették  távozásukat.
Köszönjük szépen az eddigi munkát. Megállapítom, hogy maradtunk, mindjárt
számolgatunk.  Képviselő  Úr!  Önnek  szándékában  áll?  Köszönjük  szépen.
Tehát jelen vagyunk 11-en. 11 fővel határozatképesek vagyunk. Hiányzik 4 fő.
Tamás sincs. Számolni kell, de közben a táblát is nézzük, és ezért zavaró egy
picit.  10-en  vagyunk  jelen.  És  akkor  5  fő  hiányzik.  Határozatképességünk
továbbra is fennáll. 

11.       Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő  
megállapodás jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Mezei Zsolt alpolgármester:

Folytatjuk  a  11.  napirendi  ponttal,  javaslat  a  jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő  megállapodás  jóváhagyására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma:  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás
biztosítása 2013. július 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
feladatkörébe tartozik. A feladat ellátására 2013. július 1-je óta minden évben
ellátási  szerződést  kötünk  a  Főigazgatósággal,  amely  a  2020.  évre
vonatkozóan is megküldte az 1993. évi III. törvény 90. § (4) bekezdése szerinti
megállapodástervezetet.  A Kedvezményezett  által  aláírt  megállapodást soron
kívül  vissza  kell  juttatni.  Kérdezem,  hogy  ehhez  a  napirendi  ponthoz  van
kérdés,  hozzászólás  vagy  javaslat.  Ilyet  nem  látok.  Barta  Endre  úr!
Parancsoljon, alpolgármester úr!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Ugye még
csak itt a jelzőrendszeres napirendi pontnál vagyunk, és tudjuk, hogy ez milyen
fontos a szociális szférában, illetve mekkora segítséget nyújt egyeseknek. Épp
ezért  szeretném sajnálatomat kifejezni,  hogy immáron a teljes Fidesz-frakció
nélkül  fogunk  döntést  hozni,  és  itt  szeretném megjegyezni,  hogy  ugye  sok
napirend  van,  ami  szintén  fontos  a  város  életében,  és  elég  elszomorító  az
számomra, és gondolom, mindannyiunk számára, hogy ők nem kívánnak ebben
a munkában részt venni. Nyilván a közösségi oldalakon meg fogjuk majd kapni
a  mocskolódást,  nyilván  a  szokásos  fórumjaikon  meg  fogjuk  kapni  majd  a
kritikát, de arra mégis képtelenek, hogy itt végigüljék az üléseket, amiért ugye
megkapják  a  tiszteletdíjukat,  és  különböző  fórumokat  használnak  föl,  hogy
minket mocskoljanak. Én azt gondolom, hogy ez egész Dunaújvárosra nézve
méltatlan, és egy nagyon rossz iránynak tartom. Köszönöm szépen a szót.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm,  alpolgármester  úr.  Természetesen  teljes  szívemből  szólt  most
ebben az esetben is. Nem folytatják az ülést, és két órát sem sikerül kibírni
összességében egy közgyűlésben, egy olyan közgyűlésben, ami a vírushelyzet



48

óta  az  első nyilvános,  ez számomra is  nem egy,  felháborító,  megdöbbentő,
felháborító és elkeserítő.  60 napirendi  pont,  fontos városügyekről  beszélünk.
Mindenki levonhatja a maga gondolatát és tanulságát ebből. Döntési javaslat
akkor a 11. napirendi ponthoz ismertetném:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése a jelzőrendszeres házi  segítségnyújtás  szociális
szolgáltatás 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig történő biztosítása és
finanszírozása  tárgyában  megállapodást  köt  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
231/2020. (VII.16.) határozata

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
megállapodás jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás  szociális  szolgáltatás  2020.  január  1-jétől  2020.  december  31-ig
történő biztosítása és finanszírozása tárgyában megállapodást köt a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat  mellékletét  képező  megállapodást  aláírja  és
megküldje a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

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

                        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a szerződés aláírására: azonnal

              a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal

12.       Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési  keretmegállapodás
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Mezei Zsolt alpolgármester:

12. napirendi pont, javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési
keretmegállapodás jóváhagyására. A napirendi pont rövid tartalma: a Bölcsődék
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Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  a  Pécsi  Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar partnerintézményi
pályázatát  megnyerve  a  Pécsi  Tudományegyetem partnerintézménye  lett.  A
BID  partnerintézményként  fogadhatja  az  egyetem  hallgatóit  szakmai
gyakorlatra.  Ehhez  megállapodás  szükséges,  amelyet  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Közgyűlésének  kell  jóváhagyni.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás  ebben  a  napirendi  pontban  van-e.  Ilyet  nem  látok.  Akkor
ismertetném  a  döntési  javaslatot:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejövő,  a  hallgatók  számára
biztosított  szakmai  gyakorlat  szervezésére  irányuló  együttműködési
megállapodás  tervezetét  megismerte,  és  jóváhagyta,  ezentúl  felhatalmazza
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a megállapodást aláírja. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
232/  2020. (VII.16.) határozata  

a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécsi Tudományegyetem,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő – a hallgatók
számára  biztosított  szakmai  gyakorlat  szervezésére  irányuló  –  együttműködési
megállapodás tervezetét megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a megállapodást aláírja.

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

                   a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője                                                    
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 31.

          - a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap

13.       Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között  
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
igazgatója

Mezei Zsolt alpolgármester:
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13.  jön.  13.  napirendi  pont,  javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  között  létrejött
vagyonkezelési  szerződés  3.  számú  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma:  a  Dunaújvárosi  Tankerület  igazgatója azzal  a  kéréssel  fordult
önkormányzatunkhoz,  hogy  az  önkormányzattal  megkötött  vagyonkezelési
szerződést módosítsa. A kérés indoka, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola
fenntartói  joga a  Hajdúdorogi  Főegyházmegyéhez került,  a Széchenyi  István
Gimnázium és Kollégium Tagintézménye pedig jogutód nélküli megszüntetésre
kerül.  A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  fenntartói  joga  a  fenti
intézményekben 2020. szeptember 1-jei  hatállyal  megszűnik.  Fentiek miatt  a
vagyonkezelési  szerződés  módosítása  szükséges.  Kérdezem,  hogy  ehhez
kérdés,  javaslat,  hozzászólás  képviselő  uraktól,  hölgyektől  van-e.  Ilyet  nem
látok.  Akkor  ismertetném a döntési  javaslatunkat:  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  a  Dunaújvárosi  Tankerületi
Központtal  2017.  április  26-án  megkötött  támogatási  szerződés  3.  számú
módosításához. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi
Tankerületi  Központ  között  létrejött  vagyonkezelési  szerződés 3.  számú módosításáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
233/2020. (VII.16.  )   határozata  

a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött
vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi
Tankerületi Központtal 2017. április 26-án megkötött támogatási szerződés –  e határozat
mellékletét  képező  –  „Vagyonkezelési  szerződés  3.  számú  módosítása”-ban  foglaltak
szerinti módosításához. 

A  Közgyűlés  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
„Vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása” megjelölésű okirat aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              -  a szerződésben foglaltak végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  2020. augusztus 31.

14.       Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló  
beszámoló elfogadására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke
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Mezei Zsolt alpolgármester:

14.  következik,  javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2019.  évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma:  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány megküldte a 2017.  október 4.
napján megkötött ellátási szerződés alapján az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
szerinti Kandó Kálmán tér 4. szám alatt található Hajléktalan Ellátó Centrumban
2019.  évben  végzett  munkájáról  szóló  részletes  szakmai  beszámolóját.
Kérdezem, hogy ehhez a napirendhez kérdés, hozzászólás, javaslat volna-e.
Ilyet nem látok. Akkor ismertetném a döntési javaslatot:  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
Dunaújváros,  Kandó  Kálmán  tér  4.  szám  alatt  található  Hajléktalan  Ellátó
Centrumban  2019.  évben  végzett  munkájáról  szóló  részletes  szakmai
beszámolóját megismerte és elfogadja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
234/2020. (VII.16.) határozata

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatt  található
Hajléktalan  Ellátó  Centrumban  2019.  évben  végzett  munkájáról  szóló  részletes
szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
határozatot küldje meg a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnökének.

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

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Polgármester úr megérkezett, ezért visszaadom neki az őt megillető helyét.

(Mezei  Zsolt  alpolgármester  átadta  az  ülés  vezetését  10:56  órakor  Pintér  Tamás
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)
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15.       Javaslat  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  
elnöke megbízása meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Orgovány  Zoltán,  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi

Egyeztető Fórum elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. 11 fővel határozatképesek vagyunk 11
óra 56 perckor.  Mielőtt  folytatjuk a munkánkat,  kettő információval  szeretnék
önöknek szolgálni.  A budapesti tűzijáték rendezvényt a kormány lefújta, nem
fogják  megtartani.  Nyilván  nekünk  is  ez  ügyben  majd  meg  kell  tennünk  a
szükséges  konzekvenciáknak  a  levonását  az  itteni  rendezvényeink
megtartására, de erről a jövőben rövid időn belül szeretnénk majd tájékoztatni a
dunaújvárosiakat,  hogy  meg  tudjuk-e  egyáltalán  tartani  az  augusztus  20-ai
rendezvényünket, illetve szeretném önöket tájékoztatni, hogy a Duol című újság
felületén megjelent, önkormányzatot lejárató cikk elleni pert a mai napon első
fokon megnyertük. Áttérünk a 15. számú napirendi pontunkra, amely javaslat a
Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnöke
megbízása meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására. A napirendi pont rövid tartalma szerint  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 688/2017. határozata alapján
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megküldte
a  2019.  évi  szakmai  munkájáról  szóló  részletes  beszámolóját.  A  Közgyűlés
482/2017. határozatában a DBKEF elnökének Orgovány Zoltán nyugalmazott
rendőr alezredest választotta meg 3 éves időtartamra, 2020. június 30-ig. Az
előterjesztés a jelenlegi DBKEF elnök, Orgovány Zoltán elnöki tisztségének 1
évvel  történő  meghosszabbítására,  valamint  a  megküldött  beszámoló
elfogadására  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. Kérdezem a  közbiztonsági és környezetvédelmi
bizottság elnökét,  Orosz Csaba urat,  hogy a bizottságuk véleményezte-e az
előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  közbiztonsági  és
környezetvédelmi  bizottság  a  határozati  javaslatot  8  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
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Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e. Nem látok jelentkezőt.  Felhívom a tisztelt  képviselő-társaim figyelmét,
hogy az előterjesztés I. és II. számú határozati javaslatokat tartalmaz. Mindkét
határozati javaslatról külön kell szavaznunk. Felkérem jegyző urat, hogy az I.
számú döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A I.  számú döntési
javaslat tartalma a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
elnökének Orgovány Zoltán nyugalmazott rendőr alezredes urat választja meg
határozott  időtartamra  2021.  június  30-ig. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a jegyzőt,  hogy a döntésnek megfelelően
módosítsa Orgovány Zoltán megbízási szerződését. Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése  felkéri a polgármestert,  hogy  a döntésnek
megfelelően módosítsa a Fórum ügyrendjét, és terjessze azt a közgyűlés elé.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
235/2020. (VII.16.) határozata

a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke 
megbízása meghosszabbításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnökének  Orgovány  Zoltán
nyugalmazott  rendőr alezredest választja meg határozott  időtartamra 2021.  június
30-ig.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy
a 2. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa Orgovány Zoltán megbízási
szerződését  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
elnöki tisztség feladatainak ellátásra vonatkozóan határozott időtartamra.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy az 1. pontban hozott döntésének megfelelően módosítassa a Fórum ügyrendjét
és terjessze azt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé.

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

                        a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum       
                        elnöke

Határidő: 2020. szeptember 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnöke részére.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném  a  jegyzőkönyv  számára  jelezni,  hogy  Barta  alpolgármester  úr
elhagyta  a  termet,  és  így  10 fő  van jelen  11,00 órakor,  de a közgyűlésünk
határozatképes továbbra is.  Felkérem jegyző urat,  hogy a II.  számú döntési
javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm, Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A II.
számú  döntési  javaslat  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi
Egyeztető  Fórum  2019.  évben  végzett  munkájáról  szóló  részletes  szakmai
beszámolóját megismerte, és azt elfogadja. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
236/2020. (VII.16.) határozata

a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújvárosi
Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évben végzett munkájáról
szóló részletes szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnökének.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

16.       Javaslat  a  2020.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek  
támogatására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Udvardi  Sándor,  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Pintér Tamás polgármester:

16. napirendi pontunk, javaslat a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat
rendezvényeinek  támogatására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke,
Udvardi  Sándor  azzal  a  kéréssel  fordult  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteréhez, hogy az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk idén is
támogassa a közalapítványt a „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat részeként
megtartandó  sírkarbantartás,  illetve  koszorúzás  lebonyolítása  céljából.
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 és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen. Szeretném a jegyzőkönyvvezető számára jelezni, hogy 11
főre  bővült  11  óra  01  perckor  a  képviselő-testületünk,  a  közgyűlés
határozatképes. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági, városüzemeltetési bizottság
elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  8  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  közbiztonsági  és
környezetvédelmi  bizottság  a  határozati  javaslatot  8  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok.  A  döntési
javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  támogatja  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítványnak  a  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  kapcsán
sírkarbantartás  és  koszorúzás  lebonyolítására  irányuló  kérelmét,  melyhez
120.000,- Ft támogatást biztosít. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat támogatásáról című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
237/  2020. (VII.16.) határozata  

a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  a
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  Közalapítványnak (2400 Dunaújváros,
Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat kapcsán sírkarbantartás és
koszorúzás lebonyolítása irányuló kérelmét.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  támogatásra  120.000,-  Ft  azaz  egyszázhúszezer  forintot  biztosít
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.  14.)  önkormányzati  rendelete  5.
melléklet „8. Közbiztonsági feladatok” című dologi kiadások előirányzati során.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  kösse  meg  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvánnyal  a  37/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelet  3.  mellékleteként
elfogadott  minta  alapján  készített  támogatási  szerződést  és  gondoskodjon  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a szerződés aláírásért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való

                        közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. július 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  határozatot  a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke részére küldje meg.

Felelős: - a határozat megküldésért:
    a polgármester
  - a határozat megküldésében való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

17.       Beszámoló  a  Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság  2018.  és  2019.  évi  
működéséről
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 17. napirendi pontunkra, amely beszámoló a Dunaújvárosi Települési
Értéktár  Bizottság  2018.  és  2019.  évi  működéséről.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016-ban hozta
létre  a  települési  értéktár  bizottságot,  a  bizottság  a  működési  szabályzata
értelmében évente beszámol a közgyűlésnek a végzett munkáról. Kérdezem az
ügyendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

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

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

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az oktatási,
kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság  8  igen  egyhangú  szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  szépen  köszönöm,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok.  A
döntési javaslat a következőképpen hangzik:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a  Dunaújvárosi  Települési  Értéktár
Bizottság 2018. és 2019. évi működéséről szóló beszámolót.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság  2018.  és  2019.  évi
működéséről  szóló  beszámoló  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
238/2020. (VII.16.) határozata

a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 
2018. és 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a  Dunaújvárosi
Települési Értéktár Bizottság 2018. és 2019. évi működéséről szóló beszámolót.

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester 

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

Határidő: 2020. július 31.

18.       Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Pintér Tamás polgármester:

18. napirendi pontunk, javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület
elnevezésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  több  magán  személy
címmegállapítási kérelmet nyújtott be a 0100/2, majd az 5250 és 5251 helyrajzi
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számú külterületi közterületekre. Az Utcanév Munkacsoport az Újmajori dűlő, a
Kála utca és a Kiskert  utca elnevezéseket  javasolta.  A javaslatokat a város
honlapján  közzétettük,  lakossági  észrevétel  nem  érkezett.  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.  Most  szintén  önt  kérdezem,  mint  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnöke,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  8  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta és elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat
ismertetésére felkérem jegyző urat. 

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a
következőképpen  hangzik:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  a  0100/2-es  helyrajzi  számú  külterületi,  névtelen  közterületet
Újmajori dűlőnek,  az 5250-es helyrajzi számú külterületi, névtelen közterületet
Kála utcának, míg az 5251-es helyrajzi számú külterületi, névtelen közterületet
Kiskert utcának  nevezi el. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezéséről című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
239/2020. (VII.16) határozata

három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  0100/2-es helyrajzi
számú külterületi, névtelen közterületet Újmajori dűlőnek nevezi el, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2020. július 31.
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 5250-es helyrajzi

számú külterületi,  névtelen közterületet  Kála utcának nevezi  el,  egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2020. július 31.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 5251-es helyrajzi
számú külterületi, névtelen közterületet Kiskert utcának nevezi el, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2020. július 31.

 4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg.

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

       Határidő: 2020. augusztus 31.

19.       Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére  
Előadó: az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

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

Meghívott: Nyers Emma hozzátartozó

Pintér Tamás polgármester:



61

Áttérünk 19.  napirendi  pontunkra,  amelyet  ezúton is  szeretnék megköszönni
Motyovszki  Mátyás  képviselő  úrnak,  hogy  idekerülhetett  elénk.  Az  ő
közbenjárása, munkája révén olvasom fel a 19. napirendi pontot, amely javaslat
a  Radari  Sporttelep  elnevezésére,  emléktábla  és  felirat  elhelyezésére.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere  javaslattal  élt,  hogy  a  Radari  Sporttelep  viselje  a  2013-ban
elhunyt olimpikon, európa bajnoki bronzérmes birkózó Nyers László nevét. A
sporttelep  javasolt  elnevezése Nyers László  Küzdősport  Centrum.  Az épület
falán emléktábla és felirat elhelyezésére is sor kerül. Kérdezem, hogy kérdés,
hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Van.  Látom a
kezdeményező jelentkezett. Motyovszki Mátyás képviselő úr, parancsoljon!

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon örülök,
hogy ide kerülhetett ez az ügy, én magam is nyilván sportolóként szívügyemnek
tekintem  nemcsak  ezt,  hanem  az  egyéb  hasonló  ügyeket  is,  és  én  azt
gondolom,  hogy  mindenben  első  csak  egy  van.  Nagyon  sok  nagyon  jó
sportolóra lehetünk büszkék a városban, de Nyers Laci bácsi volt az első, aki
Dunaújváros olimpikonja volt,  és én azt gondolom, hogy ez a nagyon méltó
elismerése  lesz  az  ő  munkásságának,  és  azt  gondolom,  hogy  egy  nagyon
komoly hiánypótlást fogunk ezzel megtenni azon felül, hogy tiszteletünket tudjuk
kifejezni számára, és a visszajelzések alapján egyébként a város nagy része
nagyon komolyan támogatja, és örül ennek a kezdeményezésnek. Köszönöm
szépen a támogatást.

Pintér Tamás polgármester:

Mi  pedig  köszönjük  szépen  a  felszólalását  és  a  kezdeményezését.  Én  azt
gondolom, hogy méltó helyre kerül majd, és egy méltó megemlékezésen fogjuk
majd  ezt  az  emléktáblát  is  majd  felavatni.  Felkérem  jegyző  urat,  hogy
ismertesse a döntési javaslatot.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a
következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
támogatja,  hogy  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
fenntartásában  lévő  Radari  Sporttelep  Nyers  László  néhai  európa  bajnoki
bronzérmes,  olimpikon  birkózóról  kerüljön  elnevezésre.  Így  a  létesítmény
hivatalos  elnevezése:  Nyers  László Küzdősport  Centrum  lesz.  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  Radari  Sporttelep  falán,
Nyers László olimpikon emlékére készülő gránit emléktáblát a Borostyán-Tóth
Kft.-től  rendeli  meg,  gravírozással,  betűvéséssel,  az  emléktábla  helyszínre
szállításával  és  felszerelésével  mindösszesen  bruttó  122.428,-  Ft  értékben.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  Radari
Sporttelep  falán  a  „Nyers  László  Küzdősport  Centrum”  feliratot  az  MPRINT
Dekorációs  és  Grafikai  Stúdió  árajánlatának  1.  pontja  alapján  rendeli  meg,
helyszínre történő szállítással és felhelyezéssel mindösszesen bruttó 63.500,-
Ft értékben. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:
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Én is köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata Közgyűlésének   
240/2020.   (VII.16.)     határozata  

a Radari Sporttelep elnevezéséről, emléktábla és felirat elhelyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja,  hogy  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Radari
Sporttelep  Nyers  László  néhai  európa  bajnoki  bronzérmes,  olimpikon  birkózóról
kerüljön  elnevezésre.  Így  a  létesítmény  hivatalos  elnevezése:  Nyers  László
Küzdősport Centrum.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  értesíti  a  Radari
Sporttelepet üzemeltető DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-t a  névváltozásról,
valamint utasítja az új elnevezés használatára.

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat végrehajtására: az emléktábla avatásának időpontja

                
3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése a Radari  Sporttelep

falán, Nyers László olimpikon emlékére készülő gránit emléktáblát a Borostyán-Tóth
Kft-től (2400 Dunaújváros, Temető utca 45.) rendeli meg, gravírozással, betűvéséssel,
az emléktábla helyszínre szállításával és felszerelésével nettó 96.400,- Ft + 26.028,-
Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 122.428,- Ft értékben, a határozat 1. számú melléklete
szerinti vállalkozási szerződés alapján.

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: az emléktábla elkészítésére, felhelyezésére: 2020. augusztus 31.

                   
4. A 3. pontban jelölt összeg fedezete rendelkezésre áll Dunaújváros Megyei Jogú Város

Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklete  14.  Vagyongazdálkodási
feladatok 3. Dologi kiadások soron. 
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése a Radari  Sporttelep
falán  a  „Nyers  László  Küzdősport  Centrum”  feliratot  az  MPRINT  Dekorációs  és
Grafikai  Stúdió  árajánlatának  1.  pontja  alapján  rendeli  meg,  helyszínre  történő
szállítással  és felhelyezéssel  nettó  50.000,-  Ft  +  13.500,-  Ft  ÁFA,  mindösszesen
bruttó  63.500,-  Ft  értékben,  a  határozat  2.  számú melléklete  szerinti  vállalkozási
szerződés alapján.

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a felirat felhelyezésére: 2020. augusztus 31.

6. Az  5.  pontban  jelölt  összeg  fedezete  rendelkezésre  áll  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 14. Vagyongazdálkodási
feladatok 3. Dologi kiadások soron. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester
              - a határozat közlésében való közreműködésért:

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldést
                követő 8 napon belül

20.       Javaslat  pályázat  kiírására  a  DMJV  Önkormányzata  tulajdonában  álló  
Kalandpark bérbeadására, üzemeltetésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 20. napirendi pontunkra, amely szintén hiánypótló, javaslat pályázat
kiírására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
Kalandpark  bérbeadására,  üzemeltetésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  régi  vidámpark
területén kialakított kalandpark vonatkozásában nyilvános pályázat kiírására tesz
javaslatot  a  tulajdonában  álló  Kalandpark  bérbeadására,  üzemeltetésére.
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:
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Köszönöm szépen,  elnök úr.  Felhívom a tisztelt  képviselő-társaim figyelmét,
hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati javaslatot és a pályázati
felhívást.  Kérem,  hogy  a  döntéshozatalnál  majd  ezt  vegyék  figyelembe.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Igen,  van.  Barta  Endre
alpolgármester úr, parancsoljon! Megadom a szót.

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugyan ahogy
jeleztük, illetve láthatjuk, a Fidesz-frakció már nincs jelen, de minden bizonnyal
amikor a Kalandpark valóban átadásra fog kerülni, majd meg fogják említeni,
hogy nyilván ők voltak azok, akik ezt a Kalandparkot létrehozták, viszont az
majd  biztos  nem lesz  megemlítve,  hogy az  önkormányzati  választások előtt
mindent, mindent félretéve, minden biztonságot, minden egyéb dolgot félretéve
úgy intézték, hogy akár a biztonságot sem tekintve teljesen mindegy volt, csak
átadásra  kerülhessen,  és  sok  városlakó  érdeklődött,  hogy  mi  van  a
Kalandparkkal, miért nincs még üzemeltetője, miért nincs még üzemben, hát
pontosan azért, mert nem volt megfelelően az egész előkészítve, óriási munka
van  ebben.  Mezei  Zsolt  alpolgármester  urat  kell  kiemelni  abban,  hogy  a
megfelelő  előkészületek  megtörténhessenek,  és  pontosan  az,  hogy  az
üzemeltetők,  akik  majd  nyilvánvalóan  pályázatokat  láthatjuk,  megtaláljanak
minket, és ez egy nagyon-nagyon komoly történet, és én már most szeretném
kérni innen is a Fideszes képviselőket, hogy erre bizony ne legyenek büszkék.
Köszönöm szépen a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Nem is emelték ki. Szeretném felkérni jegyző urat, hogy a döntési javaslatot
ismertesse velünk.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Igen. Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
a következőképpen hangzik:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános  pályázatot  ír  ki  jelen  határozat
mellékletét képező pályázati kiírás alapján, a tulajdonában álló régi vidámpark
területén kialakított Kalandpark  bérbeadására, üzemeltetésére 5 év határozott
időtartamra  azzal,  hogy  a  nyertes  ajánlattevővel  kötendő  szerződés
érvényességének  a  feltétele  a  Támogató  hozzájárulása,  és  az  érvénytelen
szerződés a Ptk.  6:116. § (2) bekezdése alapján megszűnik minden további
intézkedés nélkül, amennyiben a Támogató a szerződés aláírásától számított 6
hónapon belül nem járul hozzá a szerződéshez. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzat  tulajdonában álló
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Kalandpark bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
241/  2020. (VII.16.) határozata  

a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására, üzemeltetésére
vonatkozó pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
nyilvános pályázatot ír ki jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján,
a  tulajdonában  álló  régi  vidámpark  területén  kialakított  Kalandpark  (hrsz:  316/7.)
bérbeadására, üzemeltetésére  5  év  határozott  időtartamra  azzal,  hogy  a  nyertes
ajánlattevővel  kötendő  szerződés  érvényességének  a  feltétele  a  Támogató
hozzájárulása, és az érvénytelen szerződés a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése alapján
megszűnik  ex  nunc  hatállyal  minden  további  intézkedés  nélkül,  amennyiben  a
Támogató  a  szerződés  aláírásától  számított  6  hónapon  belül  nem járul  hozzá  a
szerződéshez.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  jelen
határozat  mellékletét  képező  pályázati  kiírást,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a
pályázati kiírásnak a Dunaújváros című lapban, az önkormányzati honlapon, valamint
az  önkormányzati  hirdetőtáblán  való  megjelentetéséhez  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: a határozat előkészítő
                  osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

21.       Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M.  
u.  3/A.  szám  alatt  található,  raktár  megnevezésű  ingatlan  pályázata
vonatkozásában állásfoglalás kialakítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Dr. Varga Balázs ügyvéd Lakatos Balázs képviseletében
Lakatos Balázs pályázó

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  21.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  dunaújvárosi  111/3/A/41
helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics Mihály út 3/A. szám alatt található, raktár
megnevezésű ingatlan pályázata vonatkozásában állásfoglalás kialakítására. A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése 87/2014. határozatával döntött a dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz.-ú,
természetben  a  Dunaújváros,  Táncsics  M  út  3/A.  szám  alatti  helyiség
értékesítésére  vonatkozó  pályázat  értékeléséről,  amelyben  Lakatos  Balázst
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jelölte meg nyertes pályázóként.  Az ingatlan vonatkozásában nem került sor
szerződéskötésre,  mivel  a  helyiség  alapterülete  mind  a  földhivatali
nyilvántartásban,  mind  a  Társasházi  Alapító  okiratban  az  1990-es  években
helytelenül  lett  bejegyezve.  A  DVG  Zrt.  által  2019.  évben  elkészített
ingatlanforgalmi  értékbecslés  alapján  4.770.000.-  Ft  az  ingatlan  értéke.  A
pályázat  nyertese a  határozat  meghozatala  idején hatályos  feltételek szerint
kívánja az ingatlant megvásárolni.  A közgyűlésnek szükséges döntenie arról,
hogy  a  nyertes  pályázóval  szerződést  köt  ezen  feltételekkel,  vagy  azt  az
álláspontot képviseli, hogy a szerződés nem jött létre. 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 az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  a  kiosztott,  „B”  változatú  határozati  javaslatot  7
igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek szerint én is arra szeretném felhívni tisztelt
képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  „A”  és  „B”  változatú
határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új,  „B”
változatú  határozati  javaslatot.  Kérem,  a  döntéshozatalnál  ezt  vegyék
figyelembe. És amennyiben kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk van, azt most
tegyék  fel.  Amennyiben  nincs,  nem látok  jelentkezőt.  Felkérem jegyző  urat,
hogy a „B” változatú döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm, Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tehát
a „B” változatú döntési javaslat a kövektező: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése fenntartja azt az álláspontját, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonát  képező,  a  dunaújvárosi 111/3/A/41
helyrajzi  szám alatt  nyilvántartott,  raktár  megnevezésű  160  m²  nagyságú,
alapterületű, természetben Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 3./A. pince szintjén
található ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés nem jött létre a  DMJV
Közgyűlése 87/2014. határozatával  és a pályázati  kiírásban foglaltak szerint,
ezért  a 87/2014.  határozatot  hatályon  kívül  helyezi  és  a  pályázati  biztosíték
visszafizetéséről  gondoskodik. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
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utasítja a DVG Zrt.-t, hogy a hatályos bérleti díj táblázat alapján tegyen ajánlatot
Lakatos Balázs részére bérleti szerződés megkötésére, ennek hiánya esetén a
jogcím nélküli  használat miatt számlázza a bérleti  díjnak megfelelő összeget
használati díjként. Amennyiben a felek nem kötnek bérleti szerződést, úgy az
ingatlant  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  pályázati  úton
kívánja értékesíteni  az Ordas Bt.  által  készített  ingatlanforgalmi értékbecslés
szerinti  kikiáltási  áron azzal,  hogy a pályázó tudomásul  veszi,  hogy Lakatos
Balázs az ingatlan birtokában van. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M. u.
3/A.  szám  alatt  található,  raktár  megnevezésű  ingatlan  pályázata  vonatkozásában
állásfoglalás  kialakításáról című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
242/  2020. (VII.16.) határozata  

a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan 

pályázata vonatkozásában állásfoglalás kialakításáról
                                                                                                             
1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  fenntartja  azt  az  álláspontját,  hogy

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  kizárólagos tulajdonát  képező,  a
dunaújvárosi 111/3/A/41  hrsz. alatt  nyilvántartott,  raktár  megnevezésű  160  m²
nagyságú, természetben Dunaújváros, Táncsics M. u.  3./A. pince szintjén található
ingatlan  vonatkozásában adásvételi  szerződés nem jött  létre  a  DMJV Közgyűlése
87/2014.  (IV.24.)  határozatával  és  a  pályázati  kiírásban  foglaltak  szerint,  ezért  a
87/2014.  (IV.24.)  határozatot  hatályon  kívül  helyezi  és  a  pályázati  biztosíték
visszafizetéséről gondoskodik.

                                                
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.-t, hogy a hatályos

bérleti díj táblázat alapján tegyen ajánlatot Lakatos Balázs részére bérleti szerződés
megkötésére.  ennek hiánya esetén a jogcím nélküli  használat  miatt  számlázza a
bérleti díjnak megfelelő összeget használati díjként.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

3. Amennyiben a 2. pont szerint felek nem kötnek bérleti szerződést, úgy az 1. pontban
meghatározott ingatlant Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati
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úton kívánja értékesíteni az Ordas Bt.  által  készített  ingatlanforgalmi értékbecslés
szerinti kikiáltási áron azzal, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy Lakatos Balázs
az ingatlan birtokában van.

               
4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a

határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

22.       Javaslat  kölcsön  biztosítására  a  Dunaújváros,  Munkácsy  M.  1-7.  Társasház,  
Esze T. 13-13/a. Társasház részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kollár Erzsébet közös képviselő

Pintér Tamás polgármester:

A 22. napirendi pontot levettük a napirendi pontok közül azzal a kiegészítéssel
szeretném megtenni,  hogy  természetesen  az  egyesület  részére  meg  fogjuk
keresni  a  legjobb  és  legmegfelelőbb  helyszínt  működésük  biztosítására.
Áttérünk  23.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  kölcsön  biztosítására  a
Dunaújváros,  Munkácsy  Mihály  út  1-7.  Társasház,  Esze  Tamás  13-13/a.
Társasház  részére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  Dunaújváros,
Társasház Munkácsy M. 1-7, EszeT. 13-13/a. tájékoztatta önkormányzatunkat,
hogy  társasház  tetőszerkezete  kritikus  állapotban  van.  A  helyreállításhoz  4
millió  forint  kölcsönt  kérnek  az  önkormányzattól.  Kérdezem  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk
tárgyalta-e és véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta. 

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  az  előterjesztést  7  igen  szavazattal  levette  a
napirendi pontjáról. 

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
az  ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új  határozati  javaslatot,  valamint  a
társasház  kérelmének  kiegészítését.  Kérem,  majd  a  döntéshozatalnál  ezt
vegyék  figyelembe.  És  most  megadom  a  szót  Szabó  Zsolt  alpolgármester
úrnak. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  szépen  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én
nagyon fontosnak tartom, hogy a körzetemben levő lakók amikor megkeresnek,
hiszen most  a 6.  számú önkormányzati  körzet képviselőjeként  szólok,  akkor
lehetőségünk legyen arra, amit az önkormányzat nehéz helyzetében engednek,
hogy  támogassuk  azokat  a  kérelmeket,  hiszen  itt  hat  lépcsőház  közel
háromszáz lakójának a biztonságos lakhatásáról van szó. Úgyhogy én nagyon
örülök, hogy ezzel a kölcsönnel az önkormányzat, az hozzá tud járulni ahhoz,
hogy biztonságosan élhessenek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném ismét megkérdezni a a pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,
hogy a bizottságuk miként határozott pontosan az előterjesztésről.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Hibát  követtem  el,  és
beismerem. A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta az
anyagot,  és  7  igen  szavazattal  természetesen  támogatta,  és  a  bizottsági
ülésünk  úgy  döntött,  hogy  majd  meg  fogjuk  nézni,  hogy  milyen  rendeleti
intézkedéseket kell hozni, hogy megfelelő rendelettel tudjuk támogatni ezeket a
dolgokat. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek.

Pintér Tamás polgármester:

Semmi  probléma,  mindannyian  gondoltuk,  hogy  ezek  szerint  gondolta.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  a
továbbiakban  van-e.  Nincsen.  A  döntési  javaslatot  szeretném  ismertetni:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  Munkácsy Mihály út 1-7., EszeT. 13-13/a. Társasház  részére kamatmentes
kölcsönt nyújt bruttó 4.000.000.- Ft összegben a társasház tetőfelújítása céljából.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Társasház Munkácsy M. 1-7.,
Esze  T.  13-13/a.  részére  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
243/2020. (VII.16.) határozata

kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Társasház Munkácsy M. 1-7, 
Esze T. 13-13/a. részére

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,  hogy a
Munkácsy  M.  1-7,  Esze  T.  13-13/a.  részére  kamatmentes  kölcsönt  nyújt  bruttó
4.000.000.-Ft  összegben  a  társasház  tetőfelújítás  felújítása  céljából  az  alábbi
feltételekkel:
-  az Adós csatolja a társasházi közgyűlés határozatát az 1. pontban leírt  kölcsön
elfogadásáról, és visszafizetése vállalásáról,
-  az  Adós  a  kölcsön  összeg  erejéig  írásbeli  felhatalmazását  adja  szerződés
aláírásával Hitelező részére az Adós valamennyi bankszámlájáról történő azonnali
beszedésre arra az esetre, ha az Adós a támogatási összeget határidőre nem fizetné
vissza. Az  Adós beszedési megbízásra vonatkozó olyan felhatalmazó nyilatkozatot
köteles  benyújtani,  amely  a  pénzügyi  fedezethiány  miatt  nem teljesíthető  fizetési
megbízás esetére a követelés legalább 90 napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezést  tartalmaz  és  kizárólag  a  Hitelező  hozzájárulásával  vonható  vissza;
Hitelező a  beszedési  megbízásra  szóló  felhatalmazást  az  Adósnak  a  kölcsön
visszafizetését  követő  30  napon  belül  feloldja,  ehhez  a  számlavezető  bank
hozzájárulását is csatolja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban szereplő
kötelezettségvállalásra   Dunaújváros Megyei  Jogú Városi  Önkormányzat  2020.  évi
költségvetése 5.b melléklet 24.1 általános tartalék során biztosít fedezetet.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt kölcsönszerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő
                  érkezését követő 8 napon belül

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
rögzített  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  a  2020.  évi
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                        a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

23.       Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt található  
ingatlan, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére
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Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Illéssy István, a DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 24. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzat tulajdonában
álló Jókai utca 19. szám alatt található ingatlan DVG Zrt. általi üzemeltetéséből
eredő  különbözet  megtérítésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.  vállalkozási
szerződést kötöttek az önkormányzati tulajdonban álló, Dunaújváros, Jókai utca
19. szám alatt található ingatlanra, amely a Népfőiskola. A DVG Zrt. megküldte
az  elszámolását  az  ingatlan  üzemeltetésével  kapcsolatban.  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. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági
és városüzemeltetési bizottság elnöke, 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  7  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. Jelentkezőt nem látok, ezért ismertetem a
döntési  javaslatot:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt.  elszámolását  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló,  Dunaújváros,  Jókai  utca  19.  szám
alatt található ingatlan (Népfőiskola) 2019. évi üzemeltetésével kapcsolatosan,
egyben  kinyilvánítja,  hogy  az  üzemeltetésből  eredő  bruttó  1.125.483,-  Ft
összeget a 200.000.000,-  Ft-os tagi kölcsönből kívánja kompenzálni,  egyben
felkéri a DVG Zrt. igazgatósága elnökét, hogy a kompenzációs megállapodást
készítse elő, és küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  az önkormányzat  tulajdonában álló Jókai  u.  19.  szám alatt  található
ingatlan, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítéséről című határozati
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javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
244/2020. (VII.16.)   határozata  

 az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt található ingatlan, DVG
Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  DVG Zrt.
elszámolását a határozat mellékletekén csatolt  elszámolás szerint,  a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Dunaújváros, Jókai utca 19.
szám alatt található ingatlan (Népfőiskola) 2019. évi üzemeltetésével kapcsolatosan,
egyben kinyilvánítja, hogy az üzemeltetésből eredő 886.207,- Ft + Áfa, azaz bruttó
1.125.483,- Ft  összeget a 200.000.000,- Ft-os tagi kölcsönből kívánja kompenzálni,
egyben  felkéri  a  DVG  Zrt.  igazgatósága  elnökét,  hogy  a  kompenzációs
megállapodást  készítse  elő  és  küldje  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  részére,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert  ,  hogy  DVG  Zrt.  által  előkészített  kompenzációs  megállapodás
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                megküldését követő 8 napon belül

24.       Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési  
határidejének  módosításáról  szóló,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  164/2020.  (III.26.)  határozatának  hatályon  kívül
helyezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

25. napirendi pontunk, javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról szóló, Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  164/2020.  határozatának  hatályon
kívül helyezésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint  jelen előterjesztés a
Dunanett  Nonprofit  Kft.  kérelme  alapján,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  164/2020.  határozata  hatályon  kívül  helyezésére
tesz  javaslatot.  Ez  alapján  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  tagi  kölcsönének
visszafizetési határideje 2020. december 31-ről 2021. május 31-re módosulna,
és  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy tartozását  havi
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egyenlő  részletekben  fizesse  vissza.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért
felkérem jegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Igen.  Köszönöm. Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tiszelt  Közgyűlés!  A következő a
döntési javaslat: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének
módosításáról  szóló,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 164/2020. (III.26.) határozatát hatályon kívül helyezi.  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy a
461/2016. (VI.16.) határozat alapján 2016. június 27-én, a Dunanett  Nonprofit
Kft.-vel megkötött 150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési
határideje 2019. november 30-ról 2021. május 31-re módosuljon akként, hogy a
Dunanett Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló 150.000.000,-
Ft  összegű  tagi  kölcsönből  100.000.000,-  Ft  összeget  2020.  augusztus  01.
napjával  kezdődően  5  hónap  alatt,  2020.  december  31-ig,  havi  egyenlő
részletekben visszafizet, a fennmaradó 50.000.000,- Ft-ot pedig 2021. január 01.
napjával  kezdődően  5  hónap  alatt,  2021.  május  31-ig,  havi  egyenlő
részletekben visszafizet. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  részére  nyújtott  tagi  kölcsön visszafizetési
határidejének módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
245/  2020.   (VII.16.  )     határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  Dunanett Nonprofit
Kft.  részére  nyújtott  tagi  kölcsön  visszafizetési  határidejének  módosításáról  szóló,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  164/2020.  (III.26.)
határozatát hatályon kívül helyezi.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy a
461/2016. (VI.16.) határozat alapján, 2016. június 27-én, a Dunanett Nonprofit Kft.-vel
megkötött  150.000.000,-  Ft összegű tagi  kölcsönszerződés visszafizetési határideje
2019.  november  30-ról  2021.  május  31-re  módosuljon  akként,  hogy  a  Dunanett
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Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló 150.000.000,- Ft összegű tagi
kölcsönből  100.000.000,-  Ft  összeget  2020.  augusztus  01.  napjával  kezdődően,  5
hónap  alatt,  2020.  december  31-ig,  havi  egyenlő  részletekben  visszafizeti,  a
fennmaradó 50.000.000,- Ft-ot pedig 2021. január 01. napjával kezdődően, 5 hónap
alatt, 2021. május 31-ig, havi egyenlő részletekben fizeti vissza.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat 1. számú mellékleteként csatolt szerződés módosításának
aláírására.

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

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

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban jelzett
határidő  módosítás  következtében  elmaradó  50.000.000,-Ft  összegű  bevétel
forrásaként  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  5/2020.
(II.14.)  önkormányzati  rendelete „5. b. melléklet  2.4.2.1. Bevételi  kockázati  tartalék”
sorát jelöli meg.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1. pontban foglalt határidő módosítást a 2020. évi költségvetési rendelet következő
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester

             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                         a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

            - a költségvetés módosításáért:
    a jegyző

             - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
     a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

              - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                           közreműködésért:

      a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:   a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                  időpontja

25.       Javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi  Dózsa Mozi  Centrum  
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok
ellátására  vonatkozó  szerződéstervezetek  elfogadásáról  szóló  453/2020.
(05.25.) PM határozat módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  26.  naprendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-
00001  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum  energetikai  fejlesztése”  projekt
megvalósításához  szükséges  feladatok  ellátására  vonatkozó
szerződéstervezetek  elfogadásáról  szóló  453/2020.  polgármesteri  határozat
módosítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  TOP-6.5.1-16-DU1-
2018-00001  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum  energetikai  fejlesztése”
projektre kötött 4 db dologi költségvonzattal járó szerződés megkötése kapcsán
hozott 453/2020.  polgármesteri  határozat  egy  pontjában  a  költségvetési
előirányzat  pontosítása  szükséges.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a döntési
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 114/2019. (III.21.)
határozat 7. pontjának alábbi szövegrészét a következőképpen módosítja. Az
alábbi  szövegrészét,  amit  most  ismertetek  majd  módosítani  fogja.  Tehát  a
módosítandó  szövegrész  a  következő:  „A  2.  pontban  megnevezett  az
energetikai  szakmérnöki feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
nettó  814.094,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó  1.033.900,-  Ft  megbízási  díjának
fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.évi  költségvetésében  az  5.  melléklet  23.4  TOP  programok  3.  dologi
előirányzat  az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő
kötelezettség  tartaléka  felhalmozási  tartalék  előirányzat  sorról  történő
átcsoportosítás  útján.”  Tehát  ez  a  szövegrész  a  következőképpen  fog
módosulni:  „A  2.  pontban  megnevezett  energetikai  szakmérnöki  feladatok
ellátására vonatkozó  megbízási  szerződés  nettó  814.094,-  Ft  +  ÁFA,  azaz
bruttó  1.033.900,-  Ft  megbízási  díjnak  a  fedezete  rendelkezésre  áll  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az
5.  melléklet  23.4 TOP programok 3.  dologi  előirányzaton 940.000 Ft  az 5.b
melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartaléka
felhalmozási  tartalék  előirányzat  sorról,  73.937,-  +  19.963,-  Ft  ÁFA azaz  =
93.900  Ft  pedig  a  7.a  melléklet  23.4.3  TOP-6.5.1-16-1  Dózsa  Mozicentrum
energetikai  fejlesztés  előirányzat  sorról  történő  átcsoportosítás  útján.”
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok  ellátására
vonatkozó  szerződéstervezetek  elfogadásáról  szóló  453/2020.  (05.25.)  PM  határozat
módosításáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  távol  lévő 4 fő  (Cserna
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Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
246/ 2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai
fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására vonatkozó

szerződéstervezetek elfogadásáról szóló 
453/2020. (05.25.) PM határozat módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  114/2019.  (III.21.)  határozatának  7.
pontjának alábbi szövegrészét:

„A  2.  pontban  megnevezett  a  energetikai  szakmérnöki  feladatok  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés nettó 814.094,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.033.900,-Ft
megbízási díjának fedezete rendelkezésre áll  a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3.
dologi  előirányzat  az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő
kötelezettség  tartaléka  felhalmozási  tartalék  előirányzat  sorról  történő
átcsoportosítás útján.”
az alábbi szövegrészre módosítja:

„A 2. pontban megnevezett energetikai szakmérnöki feladatok ellátására vonatkozó
megbízási  szerződés  nettó  814.094,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó  1.033.900,-  Ft
megbízási díjának fedezete rendelkezésre áll  a  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3.
dologi előirányzaton: 940 000 Ft az 5.b melléklet 25.1 Pályázatokból további éveket
terhelő kötelezettség tartaléka felhalmozási tartalék előirányzat sorról,  73.937,- +
19.963,- Ft ÁFA = 93  900 Ft pedig a 7.a melléklet/23.4.3 TOP-6.5.1-16-1 Dózsa
Mozicentrum energetikai fejlesztés előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján.”

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontjában  vállalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  követő
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester

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

          - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző

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

Határidő:  2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

26.  Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának megtárgyalására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:
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27. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat  az Energo-Viterm Beruházó,
Működtető Kft.  2019. évi  éves beszámolójának megtárgyalására. A napirendi
pont  rövid  tartalma  szerint  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
megküldte  a  2019.  évi  éves beszámolóját.  A  beszámoló  elfogadásáról  a
közgyűlés dönt.  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. 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  az  I.  határozati  javaslat  „B”  változatú  határozati
javaslatot  6  igennel  és  1  tartózkodás  szavazással  elfogadásra  javasolta  a
tisztelt közgyűlésnek. A II. határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Az  I.  határozati
javaslatnak „A” és „B” változata van. Ülésünk elején kézhez kaptak egy új, I. „B”
változatú határozati javaslatot és egy új, II. határozati javaslatot. Kérem, hogy a
döntéshozatalnál  ezeket  vegyék  figyelembe.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Hozzászólásra
jelentkezést nem látok. Felkérem jegyző urat, hogy az I. „B” változatú döntési
javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A „B” változatú döntési javaslat a
következő:  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése az
Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.  2019. évi beszámolóját megismerte,
azt  3.336.842  eFt  mérleg  főösszeggel  és  28.240  eFt  adózott  eredménnyel
(veszteséggel) a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja
el  a  vagyonleltár  hiánya  miatt.  Dunaújváros  Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.
ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a gazdasági társaság saját tőke-jegyzett
tőke arányának helyreállítására, és a vagyonleltár megküldésére. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése utasítja  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
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Önkormányzata  részére  küldje  meg  a  gazdasági  társaság  felügyelő
bizottságának  ügyrendjét,  a  gazdasági  társaság  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, valamint a javadalmazási szabályzatát. Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm  Beruházó,
Működtető  Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság  taggyűlésén  jelen
határozat alapján szavazzon,  és  a  taggyűlés  határozatát  a  polgármester
részére  nyújtsa  be,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
közlésére. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri
az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  adjon
tájékoztatást a gazdasági társaság taggyűlésén és tegyen javaslatot a banki
szerződés  módosítására,  illetve  új  kölcsönszerződés  megkötésére,  valamint
tegyen javaslatot a 2020. évi vagyonhasználati díjra a társasági szerződésben
foglaltak szerint. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki  az I.  számú „B”  változatú határozati  javaslatot  elfogadja,  kérem, igennel
szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolójának
megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta EndreMezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
247/2020. (VII.16.)   határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
2019. évi beszámolójának megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése az Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft.  2019. évi beszámolóját megismerte, azt 3.336.842 e Ft
mérleg főösszeggel és -28.240 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) a határozat 1.,
2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el a vagyonleltár hiánya miatt.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  az  Energo-
Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a gazdasági
társaság  saját  tőke-jegyzett  tőke  arányának  helyreállítására,  és  vagyonleltár
megküldésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése utasítja  az  Energo-
Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  részére  küldje  meg  a  gazdasági  társaság  felügyelő
bizottságának  ügyrendjét,  a  gazdasági  társaság  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, valamint a javadalmazási szabályzatát.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Energo-
Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság
taggyűlésén  jelen határozat alapján szavazzon,  és  a  taggyűlés  határozatát  a
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polgármester részére nyújtsa be, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat
közlésére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  az  Energo-
Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a gazdasági
társaság taggyűlésén és tegyen javaslatot a banki szerződés módosítására, illetve új
kölcsönszerződés  megkötésére,  valamint  tegyen  javaslatot  a  2020.  évi
vagyonhasználati díjra a társasági szerződésben foglaltak szerint.

Felelős: - a határozat közléséért 
   a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
              a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
              az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő nyolc napon belül

Pintér Tamás polgármester:

A II.  számú döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése hatályban tartja a 165/2020. határozatát, egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. részére nyújtott tagi kölcsön
rendezéséről című határozati  javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
248/2020. (VII.16.)   határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. részére nyújtott 
tagi kölcsön rendezéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hatályban  tartja  a  165/2020.  (III.26.)
határozatát, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
                a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
                nyolc napon belül

Pintér Tamás polgármester:

Mielőtt áttérünk a 28. napirendi pontra, 5 perc szünetet rendelek el.
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Szünet
Szünet után:

27.       Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben  
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Kárpáti Péter, a WIT Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

És majd megvárjuk jegyző urat is. Fideszes képviselőkre nem várunk. Jegyző
úr is megérkezett.  11 óra 39 perckor 10 jelenlévő képviselővel  az ülésünket
folytatjuk. Határozatképesek vagyunk. Áttérünk 28. napirendi poontunkra, amely
javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére  és  a  798/2016.  határozat  hatályon  kívül  helyezésére.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  a  következő:  a  DUNA-MUNKA-TOP  projekt
kapcsán nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására, és a továbbiakban
is  kizárólag  beszerzési  eljárások  zajlanak  majd,  így  a  felelős  akkreditált
közbeszerzési  tanácsadó  biztosítása,  illetve  a  közbeszerzési  eljárás
lebonyolítása tárgyban a 798/2016. KGY határozat nyomán létrejött szerződés
megszüntetése  javasolt  a  szerződő  felek  közös  megegyezése  alapján.
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  előterjesztést  a
bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném jelezni a jegyzőkönyv számára, hogy 11 fővel jelen vagyunk 11 óra
40 perckor, és a közgyűlés továbbra is határozatképes. Kérdezem a pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az előterjesztést, és elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat
a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
jelen  határozatával  a  DUNA-MUNKA-TOP  projektek  vonatkozásában
meghozott  határozatát hatályon kívül helyezi. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  az  Ész-Ker  Kft.-vel  2017.01.16-án  megkötött,
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2017.11.15-én módosított megbízási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez hozzájárul.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kötött megbízási szerződés megszüntetéséről és
a  798/2016. (XII.15.)  határozat hatályon kívül helyezéséről című határozati  javaslatot –
mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
249/  2020. (VII.16.) határozata  

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben közbeszerzési
tanácsadói tevékenységre kötött megbízási szerződés megszüntetéséről és a

798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezéséről
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával a

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP project megvalósítása kapcsán
“a  TOP-6.8.2-15  kódszámú  „DUNA-MUNKA-TOP”  című  projekt  vonatkozásában
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó
árajánlatok  elbírálására  és  árajánlatok  ismételt  bekérésére”  vonatkozóan  hozott
798/2016. (XII.15.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „TOP-6.8.2-15-DU1-
2016-00001  azonosítószámú  „DUNA-MUNKA-TOP  Helyi  foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt
kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz a felelős akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadó(k)  biztosítása  a  szükséges  számban,  a  felmerülő  közbeszerzési
eljárás  lebonyolítása  teljes  körűen,  továbbá  az  ajánlattételi  felhívásban  rögzített
egyéb feladatok ellátása” tárgyában az Ész-Ker Kft. -vel (jogutód: Ész-Ker Zrt,  WIT
Zrt.) 2017.01.16-án megkötött, 2017.11.15-én módosított megbízási szerződés közös
megegyezéssel  történő  megszüntetéséhez  hozzájárul,  s  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert  a  határozat  1.sz.  mellékletét  képező  megszüntető  megállapodás
aláírására.

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: - szerződések megszüntetése közös megegyezéssel
                  szerződésekmegkötésére: 2020.07.31.

                        - a határozat közlésére: 2020.07.17.

28.       Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektre  
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 29.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-
00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektre  vonatkozó  költségvetési  előirányzatok
módosítására. A napirendi pont rövid tartalma:  a DUNA-MUNKA-TOP projekt
kapcsán módosítani szükséges a 2020. évi  kiadási előirányzatok összegét a
projekt aktuális költségvetésével összhangban a 2021. évre tervezett kiadások
tárgyévre  történő  átcsoportosításával.  Ezt  követően  kerülhet  módosításra  a
költségvetési  rendelet.  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 bizottság véleményezte
az előterjesztést, és elfogadásra javasolja.

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 határozati  javaslatot  8
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. Nem látok jelentkezőt. A döntési javaslat
a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2020.  évi  költségvetési  rendeletben  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalának  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztálya  módosítást  végezzen  a  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  előirányzatai
tekintetében  az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő
kötelezettség tartaléka előirányzatról  az 5. melléklet  23.4 TOP programok 3.
dologi kiadások előirányzatra 3.747.000 Ft átcsoportosításával. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításáról című határozati javaslatot – mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
250/  2020. (VII.16.) határozata  

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektre vonatkozó
költségvetési előirányzatok módosításáról

1.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi
költségvetési rendeletben Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Költségvetési
és  Pénzügyi  Osztálya  módosítást  végezzen  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001
DUNA-MUNKA-TOP  projekt  előirányzatai  tekintetében:  az  5.b  melléklet  /  25.1
Pályázatokból  további  éveket  terhelő  kötelezettség  tartaléka  előirányzatról  az  5.
melléklet/  23.4  TOP  programok/  3.  dologi  kiadások  előirányzatra  3 747 000  Ft
átcsoportosításával az alábbiak szerint:
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2.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a
határozati  javaslat  1.)   pontjában  részletezett  előirányzat  átcsoportosítást
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
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

29.       Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és  
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projektben  a  helyi  nyilvánosság
fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok ellátására irányuló
szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 30.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című projektben a helyi  nyilvánosság fórumainak fejlesztése vonatkozásában
tervezett feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére. A napirendi pont
rövid tartalma szerint  az előterjesztés a „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése
vonatkozásában tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére  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  bizottságunk  6  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

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:

A határozati javaslatot 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett 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. A döntési javaslat
ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Helyi
identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” című  projektben  a  helyi
nyilvánosság  fórumainak  fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok
ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a Vasmű út  41.
Irodaház  Kft-vel  megbízási  szerződést  kössön,  mely  összesen  bruttó
17.650.000,- Ft megbízási díjat rögzít. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi  identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című projektben  a  helyi  nyilvánosság  fórumainak
fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  irányuló  szerződés
megkötéséről című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
251/  2020. (VII.16.) határozata  

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
„Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projektben a helyi

nyilvánosság fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok ellátására
irányuló szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi identitás és kohézió
erősítése Dunaújvárosban” c. projektben a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése
vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön, mely
összesen bruttó 17.650.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról
szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások
sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt gazdasági szereplővel vállalkozási szerződés megkötésére a megnevezett
feladatok ellátására érdekében.
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:

      a polgármester
                - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 24.

    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.

30.       Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése  
Dunaújvárosban”  című  projektben  marketing  és  rendezvényszervezési
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 31.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projektben
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marketing és rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés
a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című  projekt
megvalósítása  érdekében  a  partnerségi  együttműködések  kialakítása
érdekében szükséges marketing és rendezvényszervezési feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 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.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  elnökét,  szintén  önt,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte,
és  6  igen  szavazattal  és  2  tartózkodással  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. A döntési javaslat
a következőképpen hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projekt vonatkozásában a partnerségi együttműködések
kialakítása érdekében szükséges marketing és rendezvényszervezési feladatok
ellátására Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a  Vasmű út  41.
Irodaház  Kft.-vel  megbízási  szerződést  kössön,  amelynek  összesen  bruttó
1.050.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben marketing és rendezvényszervezési feladatok ellátására
vonatkozó  megbízási  szerződés  megkötéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
252/2020. (VII.16.) határozata
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a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben marketing és rendezvényszervezési feladatok

ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió
erősítése  Dunaújvárosban”  című  projekt  vonatkozásában  a  partnerségi
együttműködések  kialakítása  érdekében  szükséges  marketing  és
rendezvényszervezési  feladatok  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön, mely
összesen bruttó 1.050.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról
szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások
sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt gazdasági szereplővel megbízási szerződés megkötésére a megnevezett
feladatok ellátására érdekében.

Felel  ős:    - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

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

Határid  ő  : - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.

31.       Javaslat a TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése  
Dunaújvárosban”  című  projekt  egyéb  szakértői  szolgáltatásként  tervezett
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

32. napirendi pontunk, amely  javaslat a TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001 „Helyi
identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt egyéb szakértői
szolgáltatásként tervezett feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére.
A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  az előterjesztés a „Helyi  identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című  projekt  egyéb  szakértői
szolgáltatásként tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére  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!  6  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az anyagot.
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Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság  tárgyalta,  a
határozati  javaslatot  6  igen  szavazattal  és  2  tartózkodással  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, ezért ismertetem a
döntési  javaslatot:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projekt  egyéb
szakértői szolgáltatásként tervezett feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata a  DV N Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit
Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, amelynek összesen bruttó 7.050.000,- Ft
megbízási díjat rögzít. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
 „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  vonatkozásában  a
projekt egyéb szakértői szolgáltatásként tervezett feladatok ellátására irányuló szerződés
megkötéséről című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  távol  lévő 4 fő  (Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
253/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a

projekt egyéb szakértői szolgáltatásként tervezett feladatok ellátására irányuló
szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi identitás és kohézió
erősítése  Dunaújvárosban” c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projekt  egyéb
szakértői szolgáltatásként tervezett feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt-vel
megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 7.050.000,- Ft megbízási díjat
rögzít. 
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról
szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások
sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt-vel történő megbízási szerződés aláírására. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.

32.       Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése  
Dunaújvárosban”  című  projektben  a  marketingeszközök  fejlesztése
vonatkozásában tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 33.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projektben a
marketingeszközök fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma
szerint az előterjesztés a „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című  projektben  a  marketingeszközök  fejlesztése  vonatkozásában  tervezett
feladatok  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés  megkötésére  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 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 elnöke, a bizottságuk véleményezte-
e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az  előterjesztést,  és  a  határozati  javaslatot  6  igennel  és  2  tartózkodással
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, és elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért a döntési
javaslatot ismeretetem, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban”  című  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  a
marketingeszközök fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-
vel  megbízási  szerződést  kössön,  amely  összesen  bruttó  17.600.000,-  Ft
megbízási díjat rögzít.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című  projektben  a  marketingeszközök  fejlesztése  vonatkozásában
tervezett  feladatok  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés  megkötéséről  című
határozati  javaslatot – mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
254/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a marketingeszközök fejlesztése vonatkozásában

tervezett feladatok ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió
erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  a
marketingeszközök  fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel
megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 17 600 000,- Ft megbízási díjat
rögzít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról
szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások
sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt gazdasági szereplővel megbízási szerződés megkötésére a megnevezett
feladatok ellátására érdekében.
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Felel  ős:    - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

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

Határid  ő  : - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.

33.       Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi indentitás és kohézió erősítése  
Dunaújvárosban”  című  projektben  tervezett  közösségi  akciók  szakértői
feladatainak,  valamint  a  tankatalógus  összeállításának  és  frissítésének
szakértői feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 34.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001 „Helyi indentitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projektben
tervezett  közösségi  akciók  szakértői  feladatainak,  valamint  a  tankatalógus
összeállításának és  frissítésének szakértői  feladatainak ellátására  vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint  az
előterjesztés  a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című
projektben  tervezett  közösségi  akciók  szakértői  feladatainak,  valamint  a
tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 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 elnöke, a bizottságuk véleményezte-
e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  és  2  tartózkodással  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,  ezért  felkérem
jegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.
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Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul
ahhoz,  hogy  a  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című
projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  tervezett  közösségi  akciók
szakértői  feladatainak  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Tapasztó  Dénes  és  Tóth  Róbert  egyéni  vállalkozóval
megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 8.275.000,- Ft megbízási
díjat  rögzít.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
hozzájárul ahhoz, hogy a „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  tervezett  tankatalógus
összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a DA Environ Consulting Környezetvédelmi
Tanácsadó és Idegennyelvi  Szolgáltató Bt.-vel megbízási szerződést kössön,
mely összesen bruttó 17.775.000,- Ft megbízási díjat rögzít. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című  projektben  tervezett  közösségi  akciók  szakértői  feladatainak,
valamint a tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására
vonatkozó  megbízási  szerződés  megkötéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
255/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben tervezett közösségi akciók szakértői

feladatainak, valamint a tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői
feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió
erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben
tervezett  közösségi  akciók  szakértői  feladatainak  ellátására  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata Tapasztó Dénes egyéni  vállalkozóval  és Tóth Róbert
egyéni vállalkozóval megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 8.275.000,-
Ft megbízási díjat rögzít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi identitás és kohézió
erősítése  Dunaújvárosban” c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben
tervezett  tankatalógus  összeállításának  és  frissítésének  szakértői  feladatainak
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ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DA Environ Consulting
Környezetvédelmi  Tanácsadó  és  Idegennyelvi  Szolgáltató  Bt-vel  megbízási
szerződést kössön, mely összesen bruttó 17.775.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy jelen határozat  1.  és  2.  pontjában megjelölt  megbízási  díjakra Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3.
dologi kiadások sora előirányzata fedezetet biztosítson.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat 1. és 2. pontjában
megjelölt gazdasági szereplőkkel megbízási szerződés megkötésére a megnevezett
feladatok ellátására érdekében.

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

Határid  ő  : - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.

34.       Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és  
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  költségvetési
előirányzatok módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 35.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására. A napirendi pont
rövid tartalma szerint  „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című projekt kapcsán módosítani szükséges a 2020. évi kiadási előirányzatok
összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban a 2021-2022. évre
tervezett  kiadások átcsoportosításával.  Ezt  követően  kerülhet  módosításra  a
költségvetési  rendelet.  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  napirendi  pontot
tárgyalta  a  bizottság,  és  7  igen  szavazattal  és  1  tartózkodással  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. A döntési javaslat
a következőképpen hangzik:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  2020.  évi  költségvetési  rendeletben
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatalának Költségvetési  és
Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen „A helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” projekt előirányzatai tekintetében. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módo-
sítására című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gom-
bos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
256/  2020. (07.16.) határozata  

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és kohézió erősí-
tése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításá-

ra

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  a  2020.  évi  költségvetési  rendeletben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen
TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú   „A  helyi  identitás  és  kohézió
erősítése Dunaújvárosban” projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint:

Részlet
ező kód

Előirányzat sorra Eredeti
előirányzat

(Ft)

További
évek

kiadásai

Módosított
előirányzat
javaslat (Ft)

Átemel
t

összeg
rovat

9150511
4

3. melléklet 27 060 200 - 167 050 000 B16

Bevételi előirányzatra emelendő összeg: 139 989.800,-
5150511
4

5. melléklet 23.4 TOP 
Programok / 3. dologi 
kiadások  6.9.2-16-DU1-
2018-00001 projekt  

10 490 000
+10 000 000
+5 475 000
25 965 000

- 25 965 000
 + 34 150 000
+ 59 695 800
119 775 000

K336,
K351

5150511
4

5. melléklet 23.4 TOP 
Programok / 3. dologi 

1.095.000,- - 1 095 000
        + 35

K342
K351
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kiadások  6.9.2-16-DU1-
2018-00001 projekt  

250 000
36 345 000

5150511
4

5. b melléklet 24.1 
Általános tartalék

- - 10 930 000 K513

Kiadási előirányzat összesen: 27 060 200  - 156 120 000 K336 
K342
K351

Kiadási előirányzatra emelendő összeg tartalék összeg nélkül: 156.120.000,-

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást
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
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

35.       Javaslat  a  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  „Élhető  éghajlatért”  –  helyi  
klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban  projektre  vonatkozó
költségvetési előirányzatok létrehozására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  36.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  KEHOP-1.2.1-18-2019-
00254  „Élhető  éghajlatért”  –  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás
Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  a  projekthez  kapcsolódó  támogatási
értesítés  2020.03.24-én  érkezett,  a  támogatási  előleg  06.30-án  került
folyósításra.  A  2020.  évi  költségvetési  rendeletben  bevételi  és  kiadási
előirányzatok  beállítása  szükséges.  Közgyűlési  döntést  követően  kerülhet
módosításra a költségvetési rendelet. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az anyagot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra elfogadásra javasolja.

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.
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim! A határozati  javaslatot  8
igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek a bizottság.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért a döntési
javaslatot  ismertetem,  amely  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi költségvetési
rendeletben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalának
Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztálya  módosítást  végezzen  az "Élhető
éghajlatért" - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban projekt
előirányzatai  tekintetében:  az  5.  mellékletben  újonnan  létrehozott  sorként  a
bevételi és kiadási előirányzatok hozzáadása szükséges a projekt támogatási
előleg összegében 10.615.395.- Ft értékben. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi
klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban  projektre  vonatkozó  költségvetési
előirányzatok létrehozásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11 fő (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
257/  2020. (VII.16.) határozata  

a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok

létrehozásáról

1.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi
költségvetési rendeletben Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Költségvetési
és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető
éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban  projekt
előirányzatai tekintetében: az 5. mellékletben újonnan létrehozott sorként a bevételi
és  kiadási  előirányzatok  hozzáadása  szükséges  az  alábbiak  szerint  a  projekt
támogatási előleg összegének, azaz 10.615.395.- Ft értékben:

Részletező
kód

Előirányzat Előirányzat
összege (Ft, ezer
Ft-ra kerekítve)

Rovat

916609 10 615 000 B16
bevétel összesen: 10 615 000

516609 5. melléklet
újonnan létrehozandó 
sor: 

942 000 K122
131 000 K2

4 949 000 K342, K351
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KEHOP-1.2.1-18-2019-
00254 projekt 

2 593 000 K312, K351
2 000 000 K336, K351

kiadás összesen: 10 615 000

2.) Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a
határozati  javaslat  1.)   pontjában részletezett  előirányzat  módosítást  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
                        a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

36.       Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  
elindítására a Fiastyúk utcában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Fucskó Gergő kérelmező

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  37.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros
településrendezési  eszközeinek  módosításának  elindítására  a  Fiastyúk
utcában. A napirendi pont rövid tartalma szerint a Fiastyúk utcában található
1566/40  helyrajzi  számú  ingatlan  tulajdonosa,  hogy  a  jelenlegi  kertvárosias
lakóterületi  besorolás  megváltozzon,  és  kisvárosias  lakóterületbe  kerüljön.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság  tárgyalta  a
napirendi  pontot,  és  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  elnöke,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim! A határozati  javaslatot  8
igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek a bizottság.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
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napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok.  A  döntési
javaslatot  ismertetem,  mely  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  támogatja  azt  a  célt,  hogy  a  1566/40 hrsz.-ú  telek
településrendezési  övezeti  besorolása  az  integrált  településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  az  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. kormányrendelet
16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat felülvizsgálata során  úgy
módosuljon, hogy a terület kisvárosias lakóterület építési övezetbe kerüljön.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
258/  2020. (VII.16.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a Fiastyúk utcában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy  a  1566/40
hrsz.-ú telek településrendezési övezeti besorolása  az integrált  településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  16.  §  (1)
bekezdése  szerinti  helyi  építési  szabályzat  felülvizsgálata  során  úgy  módosuljon,
hogy a terület kisvárosias lakóterület építési övezetbe kerüljön.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat
felülvizsgálata során az 1. pont figyelembe vételéről. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
          a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő a tervezés elindítására: 2020. október 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen határozat
közlésére a kérelmezőkkel. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
          a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2020. augusztus 15.
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37.       Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  
lezárására a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  38.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros
településrendezési  eszközeinek  módosításának  lezárására  a  DRV  Zrt.
vízvezetékének  nyomvonalában.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros  MJV Közgyűlése a  377/2019.  határozatával  döntött  arról,  hogy
Dunaújváros  2409/2,  2625/1,  2625/2  és  2626/1  helyrajzi  számú  ingatlanjai
lakóövezeti  besorolásba  kerüljenek.  A  rendezési  terv  módosításának
egyeztetési  folyamatában  elindult,  de  az  Állami  Főépítész  szakmai
állásfoglalása  alapján  a  fenti  ingatlanok  nem  kerülhetnek  kertvárosias
lakóterületbe.  A  fentiek  miatt  javasoljuk  a  településrendezési  eszközök
módosításának lezárását. 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 bizottság véleményezte
az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az anyagot, a határozati javaslatot 8 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.  Jelentkezőt  nem látok,  ezért  felkérem
jegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! A döntési  javaslat  a
következőképpen hangzik:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy
határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2019. (VI.20.)
határozatával elindított településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos
eljárást lezárja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a
célt,  hogy  a  2409/2,  2625/1,  2625/2  és  2626/1  helyrajzi  számú  ingatlanok
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övezeti  besorolása  a  helyi  építési  szabályzatban  módosuljon  az  integrált
településfejlesztési stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről, valamint
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)
kormányrendelet  16.  §  (1)  bekezdése  szerinti  helyi  építési  szabályzat
felülvizsgálata során.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a
polgármestert,  hogy  a  TT1  Tanácsadó  és  tervező  Kft.-vel,  a  „Dunaújváros
2409/2,  2625/1,  2625/2  és  2626/1  hrsz-ú  telkeinek  településrendezési
eszközeinek módosításának elkészítése” tárgyában kötött  szerződéstől  álljon
el,  és  az  önkormányzat  fizesse  meg  a  Tervező  eddigi  tevékenységének
időarányos,  a  teljes  összeg  80%-a  részéből  fennmaradó  összeget,  azaz
381.000,- Ft-ot. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
259/  2020. (VII.16.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának lezárásáról 
a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  377/2019.  (VI.20.)  határozatával  elindított
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárást lezárja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a  2409/2,
2625/1,  2625/2  és  2626/1  hrsz-ú  ingatlanok  övezeti  besorolása  a  helyi  építési
szabályzatban  módosuljon  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelet  16.  §  (1)  bekezdése
szerinti helyi építési szabályzat felülvizsgálata során.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat
felülvizsgálata során az 1. pont figyelembe vételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
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Határidő: a tervezés elindítására: 2020. október 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a TT1
Tanácsadó és tervező Kft.-vel,  a „Dunaújváros 2409/2, 2625/1, 2625/2 és 2626/1
hrsz-ú  telkeinek  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elkészítése”
tárgyában kötött szerződéstől álljon el. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  4.
pontban  szereplő  szerződés  4.  d)  pontja  alapján  fizesse  meg  a  Tervező  eddigi
tevékenységének  időarányos  –  a  teljes  összeg  80%-a  -  részéből  fennmaradó
összeget: 381.000,- Ft-ot, azaz háromszáznyolcvanegyezer forintot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

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

Határidő: 2020. augusztus 31.

38.       Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses  
megállapodásának 1. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

39.  napirendi  pontunk,  javaslat  a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044  azonosító
számú  projekt  Szerződéses  megállapodásának  1.  számú  módosítására.  A
napirendi pont rövid tartalma szerint a jelen előterjesztés a projekt szerződéses
megállapodásának  1.  számú  módosítására  elfogadására  tesz  javaslatot.
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 bizottság véleményezte
az anyagot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  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 határozati  javaslatot  7
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a bizottság.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  mellékletet,  amely  a  kivitelezési
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munkálatokkal  kapcsolatos  nyilatkozatokról  készült  jegyzőkönyv. Kérdezem,
hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte, és elfogadta a határozat
1. számú mellékletét képező projekt Szerződéses megállapodásának 1. számú
módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a megállapodás 1. számú módosításával összefüggésben
a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  Jegyzőkönyvet  a  Mészáros  és
Mészáros  Kft.-vel,  az  M-E  2020  Konzorciummal Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város nevében aláírja. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses
megállapodásának 1. számú módosítására című határozati javaslatot – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
260/  2020. (VII.16.) határozata  

a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt 
Szerződéses megállapodásának 1. számú módosítására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
elfogadta a határozat 1. számú mellékletét képező KEHOP –   2.2.2-15-2015-00044
azonosító számú projekt Szerződéses megállapodásának 1. számú módosítását.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az NFP Nonprofit Kft. által megküldött  a KEHOP – 2.2.2-15-
2015-00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses  megállapodásának  1.  számú
módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a polgármester

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

     Határidő: 2020.  augusztus 15.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú pontjában leírt Szerződéses megállapodás
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1. számú módosításával összefüggésben a határozat 2. számú mellékletét képező
Jegyzőkönyvet  a  Mészáros  és  Mészáros  Kft.  (M-E  2020  Konzorcium)  –vel,
Dunaújváros Megyei Jogú Város nevében írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a polgármester

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

     Határidő: 2020. augusztus 15.

39.       Javaslat  a  2020.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a  
vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő
szerződések elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH Kft. ügyvezetője

Illéssy István, a DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  40.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  2020.  évi  víziközmű
vagyonbérleti  díj  meghatározására és a vagyonbérleti  díj  terhére elvégzendő
rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására. A napirendi
pont  rövid  tartalma  szerint  a  jelen  előterjesztés  a   2020.  évi  víziközmű
vagyonbérleti  díj  meghatározására és a vagyonbérleti  díj  terhére elvégzendő
rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő  szerződések  elfogadására  tesz
javaslatot.  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! Tiszelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az anyagot, és elfogadásra javasolja.

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 határozati  javaslatot  7
igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
az  ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új  határozati  javaslatot.  Kérem,  a
döntéshozatalnál  már  ezt  vegyék  figyelembe.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem
látok, ezért ismertetem a döntési javaslatot, amely szerint Dunaújváros Megyei
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Jogú  Város  Önkormányzata   Közgyűlése  a  2020.  évi  víziközmű  vagyon
vagyonbérleti díját bruttó 52.432.383.- Ft összegben állapítja meg. Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  víz–csatorna
közműrendszeren  2020.  évben  a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő
rekonstrukciós munkák keretösszegét  a  vagyonbérleti  díj  100%-ában bruttó
52.432.383.- Ft keretösszegben állapítja meg. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy      a
dunaújvárosi  víz–csatorna közműrendszeren 2020.  évben a vagyonbérleti  díj
terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  feladatok  végrehajtására  vonatkozó,  a
határozat  1.  számú  mellékletét  képező  Vállalkozási  keretszerződést   bruttó
52.432.383.- Ft   keretösszegben a DVCSH Kft.-vel írja alá, abban az esetben,
ha  az  elvégzendő  munkák    a  Magyar  Energetikai  és  Közmű–szabályozási
Hivatal által  a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerint jóváhagyásra kerültek .
Amennyiben a jóváhagyott GFT szerinti munkák nem, vagy csak részben fedik
le a szolgáltató által ez évben megvalósítani kívánt rekonstrukciós munkákat,
úgy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  felkéri,  és  egyben
meghatalmazza  a  DVCSH  Kft.-t  ,hogy  a  GFT  módosítása  vonatkozásában
Magyar  Energetikai  és  Közmű–szabályozási  Hivatalnál  az  Önkormányzat
nevében  járjon  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú   Város   Önkormányzata
Közgyűlése  a  víz–csatorna közműrendszeren a 2020. évben a vagyonbérleti
díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkák  műszaki  ellenőri  és  mérnök
tanácsadási feladatainak elvégzésével bruttó 3.408.105.- Ft összegben biztosít.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  2020.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a
vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések
elfogadására című határozati  javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  távol  lévő 4 fő  (Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
261/  2020. (VII.16.) határozata  

a 2020. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj
terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések

elfogadására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata   Közgyűlése  a  2020.  évi
víziközmű vagyon, vagyonbérleti díját 41.285.341.- Ft + ÁFA (bruttó: 52.432.383.- Ft)
összegben állapítja meg.

2.) A  közművagyon  vagyonbérleti  díját  a  vonatkozó,  jelenleg  érvényben  lévő
Szolgáltatási  -  Vállalkozási  Szerződés  5.  pontja  figyelembevételével  DMJV.
Polgármesteri Hivatal Jogi és Vagyonkezelési Osztálya számlázza ki az üzemeltető
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna  - Hőszolgáltató Kft. ( továbbiakban: DVCSH Kft.) felé.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a  jegyzőt, hogy
a DVCSH Kft. által befizetett vagyonbérleti díjat  az önkormányzat költségvetésében
elkülönítetten kezelje.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: havonta folyamatosan

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  víz  –  csatorna
közműrendszeren 2020. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós
munkák keretösszegét  a  vagyonbérleti  díj  100% - ában azaz  41.285.341.- Ft +
ÁFA (bruttó: 52.432.383.- Ft) keretösszegben állapítja meg.

 
5.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a

polgármestert, hogy     a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2020. évben
a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  feladatok  végrehajtására
vonatkozó,  a  határozat  1.számú  mellékletét  képező  Vállalkozási  keretszerződést
41.285.341.- Ft + ÁFA (bruttó: 52.432.383.- Ft   keretösszegben a DVCSH Kft. -vel
írja alá, abban az esetben, ha az elvégzendő munkák   a Magyar Energetikai és
Közmű  –  szabályozási  Hivatal  által   a  Gördülő  Fejlesztési  Terv  (GFT)  szerint
jóváhagyásra kerültek.
Amennyiben a jóváhagyott GFT szerinti munkák nem, vagy csak részben fedik le az
előterjesztés  4.  számú  mellékletében  a  szolgáltató  által  ez  évben  megvalósítani
kívánt  rekonstrukciós  munkákat,  úgy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  felkéri  és  egyben  meghatalmazza  a  DVCSH Kft.-t  ,hogy  a  GFT
módosítása  vonatkozásában  Magyar  Energetikai  és  Közmű  –  szabályozási
Hivatalnál az Önkormányzat nevében járjon el.
A feladat fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  rendelet
(továbbiakban: rendelet) 7. b. melléklet 5.9 soron szereplő „Viziközmű rekonstrukciós
feladatai 2020”  59.500.e Ft + ÁFA összeg, melynek bevételi oldala  a 2020.  évi
víziküzmű vagyonbérleti díj.     

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
            a  polgármester

                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
           Határidő: 2020. július 30.

6.)  Dunaújváros Megyei Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  víz – csatorna
közműrendszeren  a  2020.  évben  a  vagyonbérleti  díj  terhére     elvégzendő
rekonstrukciós  munkák  műszaki  ellenőri  és  mérnök  tanácsadási  feladatainak
elvégzésével  2  .683.547.-  Ft  +  ÁFA (br.:  3.408.105.-  Ft  ) összegben  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-t   bízza  meg,   mely  összeg  a    rendelet 7.b.
melléklet  5.10  sor„  Víziközművek  műszaki  ellenőri  feladatai  2020”  soron  került
megtervezésre.

7.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2020. évben a
vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére
vonatkozó, a határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG
Zrt.-vel írja alá.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

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

     Határidő: 2020.  július 30.

Pintér Tamás polgármester:

És most 12 óra 6 perckor 20 perc szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

40.       Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2020.  április-
december hónap – megkötésére 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Folytatjuk munkánkat 12 óra 32 perckor, a képviselők közül 10-en jelen vannak.
A közgyűlés 10 fővel határozatképes. Áttérünk 41. napirendi pontunkra, amely
javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  számú
módosítás 2020. áprilistól december hónapig terjedő időszak megkötésére. A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  DVG  Zrt.  útján  látja  el  a  közfeladatait  évente  kötendő
szolgáltatási  keretszerződés  alapján.  A  szerződésben  meghatározott  (II.)
Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása, (XII.) Közúti tartozékok
karbantartása, (XV.)  Utak, járdák gépi  takarítása, pormentesítése feladatokra
jóváhagyott  előirányzat  mértéke  előreláthatóan  nem  elegendő  a  feladatok
zökkenőmentes ellátására, amely a szerződés 2. számú módosítását indokolja.
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!  6  igen  szavazattal  a
bizottság tárgyalta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

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:
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Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim! A határozati  javaslatot  6
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat
ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a
következő:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG  Zrt.  által
2020.04.07-én  megkötött,  a  2020.  áprilistól  december  hónapokra  szóló
szolgáltatási  keretszerződés 2.  számú módosítását elfogadja,  a  II.,  XII.,  XV.
sorokon  szereplő  előirányzatok  emelését pedig jóváhagyja mindösszesen
18.100.000,- Ft összegben. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  módosítás  -  2020.
április-december hónap - megkötésére című határozati javaslatot – mellette szavazott 10
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
262/2020. (VII. 16.) határozata

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás - 2020. április-december hónap -

megkötésére

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű
részvénytársaság  által  2020.04.07-én  megkötött,  a  2020.  április-december
hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását, a II., XII., XV.
sorokon szereplő előirányzatok emelését jóváhagyja.

2) Az 1. pontban szereplő (II.) parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása
sort érintő 15.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
5/2020. (II.14.) rendelet 5.b. mellékletének Általános tartalék sorról az 5. melléklet 2.
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások (Parkfenntartás) sorra történő átcsoportosítása
útján biztosítja. 
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3) Az 1. pontban szereplő (XII.) Közúti tartozékok karbantartása sort érintő 6.000.000
Ft-tal  történő  emeléshez  a  fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat  2020.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  5/2020.
(II.14.)  rendelet  5.  mellékletének  2.  Városüzemeltetés  3.  dologi  kiadások  (Közúti
jelzőtáblák  aktualizálása)  sorról  5.000.000  Ft-ot,  valamint  a  7.b.  melléklet  3.
Vízgazdálkodás  és  vízkárelhárítás  3.1.  Pincesor  vonalmenti  víznyelő  felújítása
elnevezésű  sorról  1.000.000  Ft-ot  az  5.  melléklet  2.  Városüzemeltetés  3.  dologi
kiadások  (Közúti  tartozékok  karbantartása)  sorra  történő  átcsoportosítása  útján
biztosítja.

4) Az 1. pontban szereplő (XV.) Utak, járdák gépi takarítása, pormentesítése sort érintő
2.100.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzat  2020.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  5/2020.
(II.14.) rendelet 5. mellékletének 4. Környezet-egészségügy 3. dologi kiadások soron
biztosított.

5) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-vel  2020.  április-december  hónapra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés  2.  számú  módosítását  írja  alá,  továbbá  jelen  határozat  alapján
intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  folyamatos
pénzügyi teljesítésről.

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

Határidő:  2020. július 31.

6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2-4.  pontokban  foglaltaknak
megfelelően a 2020. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye
figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos
teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző

                          - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                            közreműködésért: 

                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

41.       Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

42. napirendi pontunk, javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási
munkálataira. A napirendi pont rövid tartalma szerint jelen előterjesztés az ESZI
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Magyar út 32. épület légellátási, valamint az Arany János Általános Iskola, a
Dunaújvárosi  Óvoda  és  a  Barátság   úti  rendelő  javítási  munkálataira tesz
javaslatot  a  DVG Zrt.  által  megküldött  költségvetések alapján.  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  napirendi  pontot
tárgyaltuk, és a határozati javaslatot 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találtuk.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a döntési javaslatot
ismertetem,  amely  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  intézmények
felújítási munkáit bruttó 1.913.521,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
263/  2020. (VII.16.)     határozata  

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az
önkormányzati  tulajdonú  intézmények  felújítási  munkáit  bruttó  1.913.521,-  Ft
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Az 1.  pontban meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendelete  (továbbiakban:
rendelet) „5.b.  Intézményi  felújítási  tartalék”  során  rendelkezésre  álló  összeg
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biztosítja,  a rendelet  7.b.  melléklet  1.Városfejlesztés-  és  rendezés  „Szociális
intézmények felújítása” (1.124.736,-  Ft),  „Iskolák felújítása” (542.095,-  Ft),  „Óvoda
felújítása” (201.540,- Ft), 11.Egészségügyi feladatok „Háziorvosi rendelők felújítása”
(45.150,- Ft), elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján.

  
 3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a

polgármestert,  hogy a  határozat  1.  pontjában szereplő  feladat  vonatkozásában a
vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.

    
   Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

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

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának  előkészítése  során  vegye  figyelembe,  valamint  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

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

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

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

           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2020. július 31.
                 
42.       Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  

szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  43.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető
üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  keretében”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. A napirendi pont rövid
tartalma szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
147/2020.  határozatával  döntött  a  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése
kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés keretében”  tárgyú közbeszerzési  eljárás
megindításáról.  Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására  irányul.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk  véleményezte-e  az
előterjesztést.
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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  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  8  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

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

Tisztelt  Polgármester Úr!  Igen, a bizottság véleményezte, 7 igen szavazattal
egyhangúlag támogatta azt.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezést  nem  látok.  A  döntési
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat tar-
talma a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé-
se  a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően  megállapítja, hogy  a közbe-
szerzési eljárás során két érvényes ajánlat érkezett be,  az Antea Nemzetközi
Temetkezési Assistance Kft. és a "BOROSTYÁN Tóth" Temetkezési Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. részéről. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a
közbeszerzési  eljárás  eredményes. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott  ajánlatok
alapján a  "BOROSTYÁN Tóth"  Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvá-
nítja nyertesnek, és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó szerződés alá-
írására. A nyertes ajánlat összege nettó 3.225.000,- Ft + Áfa/hó, azaz összesen
bruttó 4.095.750,- Ft/hó folyamatos teljesítéssel és havonta történő számlázás-
sal. Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati  javaslatot  elfogadja, kérem, igennel  szavazzon! Név szerinti
szavazás a határozati javaslat elfogadásáról lesz.  A közbeszerzésekről szóló
2015. évi  CXLIII.  törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi  döntéshozatal
esetén  név  szerinti  szavazást  kell  alkalmazni.  A Magyarország  helyi  önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése szerint a
képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedé-
nek indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott esetekben. Az SZMSZ 32. §-a szerint
az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglatakon túl név szerinti szavazást kezde-
ményezhet a polgármester, bármelyik alpolgármester, vagy a közgyűlés vala-
mely bizottságának elnöke. Név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvas-
sa a képviselők nevét, és a jelenlévő képiselők a nevük felolvasásakor felállva
„igen”-nel vagy „nem”-mel szavazhatnak, vagy tartózkodhatnak a szavazástól. A
szavazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve
mellett. A közbeszerzési törvény rendelkezésére figyelemmel a jelen napirend-
nél név szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem tisztelt képviselő-társaimat,
hogy a nevük felolvasása után álljanak fel, és hangosan mondják be szavazatu-
kat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád nincsen jelen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila nincsen jelen
Dr. Székely Károly nincsen jelen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva - igen
És a saját szavazatom - igen
                                                    

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 10 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással el-
fogadásra került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
264/  2020. (VII.16.) határozata  

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 147/2020. (III.26.) ha-
tározatával támogatta „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgálta-
tási szerződés keretében” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követően megállapítja, hogy a Antea Nemzetközi Temetkezési Assis-
tance Kft. (1091 Budapest, Mihlakovics Utca 12.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás  lefolytatását  követően megállapítja,  hogy a  "BOROSTYÁN Tóth"  Temetkezési
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45.  A.)
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az aján-
lattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabá-
lyokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás keretében benyújtott ajánlatok alapján a "BOROSTYÁN Tóth" Temetkezési Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca 45.A.), mint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertes-
nek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes
ajánlat összege nettó 3.225.000,- Ft +Áfa/hó, összesen bruttó 4.095.750,- Ft/hó, fo-
lyamatos teljesítéssel, és havonta történő számlázással. 

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

                             a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
Határidő:  a szerződés aláírására 2020. július 31.

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlése 147/2020. (III.26.) határozatával kötelezettséget vállalt, így
a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) ön-
kormányzati rendelete 5. melléklet „2. Városüzemeltetés – 3. Dologi kiadások” során
nettó 40.000.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll.

7. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal
arra, hogy az 5. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségválla-
lás  fedezete Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának  2021-2025.  évi
költségvetésében betervezésre kerül 3.225.000,- Ft + ÁFA/ hó, azaz a 2021-2025. év
közötti szerződéses időszakot tekintve 174.150.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó
221.170.500,- Ft összegben.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a 7. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2025. évi költségvetés tervezése
során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                          a jegyző

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

Határidő:  a 2021.-2025. évi költségvetés tervezésének időpontja

43.       Javaslat  „Médiarendszer  üzemeltetése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  
eredményének megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 44. napirendi pontunkra, amely javaslat „Médiarendszer üzemeltetése”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. A napirendi pont
rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 148/2020.  határozatával  döntött  a „Médiarendszer  üzemeltetése”
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról.  Jelen  előterjesztés  a
közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítására  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.  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  8  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. És most kérdezem a  a közbeszerzési és bíráló
bizottság elnökét, dr. Molnár István urat, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést.

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

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Igen, véleményezte a bizottság, 6 igen és
1 nem szavazat mellett elfogadta és támogatta azt.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Felkérem jegyző
urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a kö-
vetkező: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbe-
szerzési  eljárás  lefolytatását  követően  megállapítja,  hogy a  Hotel  Lovas Kft.
ajánlattevő, tekintve, hogy a hiánypótlás lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást,
ennél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlata ér-
vénytelen. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köz-
beszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a DS Média Keres-
kedelmi és Szolgáltató  Kft.  ajánlattevő által  benyújtott  ajánlat  érvényes, vele
szemben nem áll fenn kizáró ok, és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesíté-
sére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben –
foglaltaknak. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési
eljárás eredményes. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lése a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DS Média
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyúj-
tó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek, és felhatalmazza a polgármes-
tert  a  kapcsolódó  szerződés  aláírására. A  nyertes  ajánlat  összege  nettó
16.500.000,- Ft + Áfa/hó, összesen bruttó 20.955.000,- Ft/hó folyamatos teljesí-
téssel és havonta történő számlázással. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. Név szerinti szavazást fogunk elrendelni követke-
zőkben. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdé-
se szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.
§ (3) bekezdése szerint a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormány-
zati  képviselők  egynegyedének indítványára,  továbbá név szerinti  szavazást
rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint.
Az SZMSZ 32. §-a szerint az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglatakon túl név
szerinti szavazást kezdeményezhet a polgármester, bármelyik alpolgármester,
vagy a közgyűlés valamelyik 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 szavaznak, vagy tartózkodnak
a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a
képviselő neve mellett. A közbeszerzési törvény rendelkezésére figyelemmel a
jelen napirendnél név szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem Tisztelt Képvi-
selő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mondják
be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád nincsen jelen
Mezei Zsolt - igen
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Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila nincsen jelen
Dr. Székely Károly nincsen jelen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva - igen
És a saját szavazatom - igen
                                                    

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 0 nemmel és 0 tartózko-
dással elfogadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
265/  2020. (VII.16.) határozata  

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 148/2020. (III.26.) ha-
tározatával támogatta  „Médiarendszer  üzemeltetése” tárgyú  a  közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követően  megállapítja,  hogy a  Hotel Lovas Kft. (9023 Győr Attila
Utca 41-43.) ajánlattevő, tekintve, hogy a hiánypótlás lejártáig nem nyújtott be hiány-
pótlást, ennél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az ajánlata
érvénytelen.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követően megállapítja, hogy a DS Média Kereskedelmi és Szolgálta-
tó  Kft.  (2400 Dunaújváros Dózsa György Út 9.  fsz.  2.) ajánlattevő által  benyújtott
ajánlat érvényes, vele szemben nem áll  fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a
Kbt.-ben – foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DS Média Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa György Út 9. fsz. 2.),  mint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó
16.500.000,- Ft +Áfa/hó, összesen bruttó  20.955.000,- Ft/hó, folyamatos teljesítés-
sel, és havonta történő számlázással. 

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

                            a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
Határidő:  a szerződés aláírására 2020. július 31.

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlése 148/2020. (III.26.) határozatával kötelezettséget vállalt, így
a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) ön-
kormányzati rendelete 5. melléklet  „9. Kulturális, oktatási ifjúsági feladatok – Dologi
Kiadások” során 100.000.000 Ft + Áfa értékben rendelkezésre áll.

7. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal
arra, hogy az 5. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségválla-
lás  fedezete Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának  2021-2024.  évi
költségvetésében betervezésre kerül 16.500.000,- Ft + ÁFA/ hó, azaz a 2021-2024.
év közötti szerződéses időszakot  tekintve  709.500.000,-  Ft + ÁFA, mindösszesen
bruttó 901.065.000,- Ft összegben.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a 7. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2024. 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 2021.-2024. évi költségvetés tervezésének időpontja

44.       Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú  
közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az
eljárás megindítására
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 45. napirendi pontunkra, amely  javaslat  „Dunaújváros – közvilágítás
elemeinek  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési
dokumentumainak  elfogadására,  az  eljárás  megindítására.  A  napirendi  pont
rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
üzemeltetésében  lévő  Dunaújváros  közvilágítási  hálózat  aktív  elemeinek
karbantartásáról  szóló  szerződés  2020.  szeptember  30-án  lejár.  Jelen
előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására 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  bizottság  6  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
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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 határozati  javaslatot  8
igen szavazattal elfogadásra a javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

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

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Igen,  a  bizottság  7  igen  szavazattal  egyhangúlag
támogatta azt. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok.  A
döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a kö-
vetkező:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Vál-
lalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvi-
lágítási  hálózat  aktív  elemeinek,  fényforrások  és  lámpatestek  tartozékaikkal
együtt történő működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javí-
tása, karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárásra  a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszer-
zési eljárás lefolytatását határozza el. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igen-
nel  szavazzon! Név szerinti  szavazásnál,  amely szerint  a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi döntésho-
zatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése szerint
a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegye-
dének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott esetekben. Az SZMSZ 32. §-a szerint
az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglatakon túl név szerinti szavazást kezde-
ményezhet a polgármester, bármelyik alpolgármester, vagy a közgyűlés vala-
mely bizottságának elnöke. Név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvas-
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sa a képviselők nevét, és a jelenlévő képiselők a nevük felolvasásakor felállva
„igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A sza-
vazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mel-
lett. A közbeszerzési törvény rendelkezésére figyelemmel a jelen napirendnél
név  szerinti  szavazást  kezdeményezek.  Kérem  Tisztelt  Képviselő-társaimat,
hogy a nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mondják be szavazatu-
kat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád nincs jelen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila és dr. Székely Károly nincsen jelen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva - igen
És a saját szavazatom - igen
                                                    

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogad-
tuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
266/  2020.(VII.16.) határozata  

„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az

eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Vállalkozási szerző-
dés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működteté-
se, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása tárgyú köz-
beszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) be-
kezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, jelen
határozat mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2020. évben megvalósuló szolgáltatás
megrendelés fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati  rendelete  5.  melléklet  „Városüzemeltetés  -  Dologi  kiadások  –
Közvilágítás  aktív  elem  javítása,  dísz  és  térv.” során  nettó  3.750.000  Ft  +  ÁFA
összegben rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal
arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt  a  szolgáltatás  megrendelés
megvalósításához szükséges fedezetet Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2021.-
évi költségvetésében 15.000.000,- Ft +Áfa összegben, 2022. évi költségvetésében
11.250.000,- Ft +Áfa összegben biztosítani fogja.
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a  3.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának
2021. és 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 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja
                           - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a közbeszerzési dokumentumok közzétételéről az elektronikus
közbeszerezési rendszeren keresztül.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közbeszerzési referensek
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2020. július 31.

45.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatos  
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat
értékelésére, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  46.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  részére  folyamatos  közbeszerzési  szaktanácsadói
feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat  értékelésére,  a  megbízási  szerződés-
tervezetének  jóváhagyására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  jogszabályi
követelményeknek  úgy  tud  megfelelni,  ha  a  közbeszerzési  feladatokat
közbeszerzési  tanácsadó  bevonásával  látja  el.  A  fenti  feladat  ellátására
vonatkozó  ajánlat  értékelése,  valamint  a  megbízási  szerződés  tervezetének
véleményezése szükséges. 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. Kérdezem szintén önt, 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 bizottság tárgyalta, és a
határozati javaslatot 8 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok, ezért a döntési
javaslatot ismertetem, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére
„közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátása” tárgyú  tevékenység
elvégzésével a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t bízza meg
12 hónap határozott időtartamra  840.000,-Ft + ÁFA/hó átalány díj  ellenében,
amely  összeggel  12  hónap időtartam elteltével  elszámolnak  a  szerződés 1.
számú mellékletében szereplő ajánlati árak alapján. 

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 részére folyamatos
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat  értékeléséről,  a
megbízási  szerződés-tervezetének jóváhagyásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
267/  2020 (VII.16.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatos közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékeléséről, a megbízási

szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  részére  „közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok
ellátása” tárgyú  tevékenység  elvégzésével  a  DV  N Dunaújvárosi  Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) bízza meg 12 hónap határozott
időtartamra 840.000,-Ft + ÁFA/hó átalány díj ellenében, amely összeggel 12 hónap
időtartam  elteltével  elszámolnak  a  szerződés  1.  számú  mellékletében  szereplő
ajánlati árak alapján. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője

Határidő: a szerződés megkötésére: 2020. augusztus 1.
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3. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásból a 2020. évet terhelően Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. Mellékletének 18.
Helyi  közügyek  igazgatási  és  egyéb  kiadási  /3.  dologi  kiadások  feladatsoron
fedezetet biztosít. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
      a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője 

Határidő  :   folyamatos
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal

arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt,  szolgáltatás  ellátásához  szükséges
fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.

5.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az  4.  pontban  jelzett  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi  költségvetés  tervezésekor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                          a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
                        - a költségvetés tervezéséért:
                          a jegyző

              - a költségvetés tervezésének előkészítésében való
                közreműködésért:

                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2021. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

46.       Javaslat a Kummer Ákos Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár Miklós Viktor  
Ügyvédi Iroda által kezdeményezett polgári peres eljárásban a jogi képviselet
ellátására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 47. napirendi pontunkra, amely javaslat a Kummer Ákos Ügyvédi Iroda
megbízására a Dr.  Molnár Miklós Viktor Ügyvédi  Iroda által  kezdeményezett
polgári  peres  eljárásban  a  jogi  képviselet  ellátására.  A napirendi  pont  rövid
tartalma szerint  az önkormányzat Dr.  Molnár  Miklós  Viktor  Ügyvédi  Irodával
kötött  határozott  idejű  megbízási  szerződését  2019.  november  30.  napjával
felmondta,  az  esedékes  november  havi  díjat  megfizette.  Az  ügyvédi  iroda
követeli a határozott időből még fennmaradó időtartam átalány díját, és ennek
egy részéről fizetési meghagyást nyújtott be. A fizetési meghagyással szemben
ellentmondással  éltünk, de Dr.  Molnár Miklós Viktor Ügyvédi  Iroda keresetet
terjesztett  elő  a  bíróságon  a  követelés  érvényesítésére.  Az  előterjesztés
Kummer Ákos Ügyvédi  Iroda megbízására,  a  polgári  peres  eljárásban a jogi
képviselet ellátására irányul. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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elnökét,  Tóth  Kálmán  urat,  hogy  a  bizottságuk  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az  anyagot,  és  a  határozati  javaslatot  7  igen  és  1  tartózkodás  szavazattal
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,  ezért  felkérem
jegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  a Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi
Iroda  által  az  önkormányzattal  szemben  kezdeményezett,  jelenleg  a
Dunaújvárosi  Járásbíróság előtt  a  7.P.20.431/2020.  számon folyamatban lévő
polgári peres eljárásban a  jogi képviselet ellátásával  a Kummer Ügyvédi Irodát
bízza meg, a határozat mellékletét képező ügyvédi  szerződés szerint, mindkét
fél általi aláírását követő 15 napon belül kiállítandó számla alapján 150.000 Ft +
Áfa megbízási díj ellenében. További 60.000 Ft + Áfa ügyvédi megbízási díj
abban  az  esetben  illeti  meg  a  Kummer  Ügyvédi  Irodát egy  összegben,
amennyiben  a  jelen  szerződés  tárgyát  képező  peres  eljárásban  meghozott
elsőfokú ítélet  nem emelkedik jogerőre,  és az elsőfokú ítélettel  szemben az
önkormányzat  kíván  vagy  a  felperes  kíván  jogorvoslattal  élni.  Az  ügyben
másodfokon  hozott  bármilyen  határozattal  szemben  az  önkormányzat
jogorvoslattal  kíván  élni  vagy  azt  a  perbeli  ellenfele  teszi,  úgy  az  ezzel
kapcsolatos költségek tekintetében a felek majd további tárgyalásokat fognak
folytatni. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
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hogy a közgyűlés a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi
Iroda  által  kezdeményezett  polgári  peres  eljárásban  a  jogi  képviselet  ellátásáról  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
268/2020. (VII.16.)   határozata  

a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda által
kezdeményezett polgári peres eljárásban a jogi képviselet ellátásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dr. Molnár Miklós
Viktor Ügyvédi Iroda által az önkormányzattal szemben kezdeményezett,  jelenleg a
Dunaújvárosi  Járásbíróság előtt  7.P.20.431/2020.  számon folyamatban lévő polgári
peres eljárásban a  jogi  képviselet  ellátásával  a  Kummer Ügyvédi  Irodát  (székhely:
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. em. 323., dr. Kummer Ákos ügyvéd) bízza
meg,  a  határozat  mellékletét  képező ügyvédi  szerződés  szerint,  mindkét  fél  általi
aláírását  követő  15  napon  belül  kiállítandó  számla  alapján  150  000  Ft  +  Áfa
megbízási díj ellenében. 
További  60  000  Ft  +  Áfa  ügyvédi  megbízási  díj  abban  az  esetben  illeti  meg  a
Kummer  Ügyvédi  Irodát egy  összegben,  amennyiben  a  jelen  szerződés  tárgyát
képező peres eljárásban meghozott elsőfokú ítélet nem emelkedik jogerőre, és az
elsőfokú  ítélettel  szemben  az  önkormányzat  kíván  vagy  a  felperes  kíván
jogorvoslattal élni.
Az  ügyben  másodfokon  hozott  bármilyen határozattal  szemben az  önkormányzat
jogorvoslattal  kíván élni  vagy azt perbeli  ellenfele teszi,  úgy az ezzel  kapcsolatos
költségek tekintetében a felek további tárgyalásokat folytatnak egymással.

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

Felelős  :    – a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester 

               – a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a Közigazgatási Osztály vezetője

               a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: – a határozat közlésére: 

       a határozatnak az előkészítő osztályra történő megérkezésétől
       számított 8 napon belül

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

3. A határozat 1. mellékletében csatolt  szerződésben a  210 000 Ft, azaz Kettőszáz-
tízezer forint + 27% Áfa megbízási díjra fedezetet  DMJV Önkormányzata 5/2020. (II.
14.)  önkormányzati  rendelete  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  rendelete  5.  melléklet  18.  Helyi  közügyek  igazgatási  és  egyéb
kiadási  fedezet  3.  dologi  kiadási  sorról  kerül  átcsoportosításra  a  fenti  rendelet  5.
melléklet 15. Lakás- és helyiséggazdálkodás cím 3. dologi kiadási sorra.
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4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és
a pénzügyi teljesítésről.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
foglalt  kötelezettségvállalást  2020.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:  – a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
      a polgármester 

               – a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
              a Közigazgatási osztály osztályvezetője 

                     – a költségvetés módosításáért:
        a jegyző

                – a költségvetés módosításban való közreműködésért:
               a Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                   időpontja

47.       Javaslat  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  
kötendő 2020. évi támogatási szerződés megkötésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Gombos  István,  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”

Alapítvány kuratóriumi elnöke
Nagy  Zoltánné,  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”
Alapítvány kuratóriumi titkára

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 48. napirendi pontunkra, amely javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő  2020.  évi  támogatási  szerződés
megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  2020.  február  13-i  ülésén  elfogadta  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2020.
önkormányzati rendeletét. A kiadási tételek között szerepel, hogy a „Védőháló a
Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  10.000.000-,  Ft  vissza  nem
térítendő támogatást kap. A 2011. évi 189. törvény 42. § 4. pontja értelmében
alapítványi támogatásról a képviselő-testületnek kell döntenie. Felhívom tisztelt
képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  „A”  és  „B”  változatú
határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Van.  Barta  Endre
alpolgármester úr ügyrendi hozzászólás.

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy módosító
javaslattal  élnék.  A  támogatási  szerződés  5.2.  pontjánál  a  támogatás
felhasználásának  a  véghatáridejét  szeretném,  hogyha  módosítanánk,
támogatások esetében 2021.  március 31.  napja helyett  2020.  december 31.
napjára módosul. A működési költség tekintetében nincs módosító javaslatom.
Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. 

Aki a módosító javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
269/2020. (VII.16. ) határozata

Barta Endre alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadta  Barta  Endre
alpolgármester  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  a  támogatási  szerződés  5.2.
pontjában a támogatás felhasználásának a véghatárideje támogatások esetében 2021.
március 31. napja helyett 2020. december 31. napjára módosuljon. 

Pintér Tamás polgármester:

Felkérem jegyző urat, hogy a döntési javaslatokat ismertesse.

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi
Díjhátralékosokért”  Alapítvány  részére  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 10. sora, mely a
szociális és gyermekvédelmi feladatok sor terhére 10.000.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő
2020.  évi  támogatási  szerződés  megkötéséről című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
270/2020. (VII.16. ) határozata
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a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 
2020. évi támogatási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  „Védőháló  a
Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  részére  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata 2020.  évi  költségvetéséről  és végrehajtásának szabályairól
szóló 5/2020. (II.14.)  önkormányzati  rendelete 5.a melléklet  10. sora (szociális és
gyermekvédelmi feladatok) terhére 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  1.  pontban  szereplő  döntés  alapján  –  amennyiben  az
alapítvány 2019.  évre vonatkozó beszámolója  elfogadásra kerül  –  a  ”Védőháló a
Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  képviselőjével  a  határozat  mellékletét
képező támogatási szerződés-tervezetet aláírja, valamint felkéri, hogy intézkedjen a
szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

Határidő:   2020. augusztus 31.

Pintér Tamás polgármester:

10 igen szavazattal  a határozati  javaslatot  elfogadtuk,  és mivel  a  határozati
javaslatot  elfogadtuk,  a  „B”  változatot  nem szükséges ismertetni.  Köszönöm
szépen.

48.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak
támogatása időpontjának meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)
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 a 49. napirendi pontunkra, amely  javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. önkormányzati
rendelete  alapján  az  időskorúak  támogatása  időpontjának  meghatározására
2020. Karácsony ünnepére. A napirendi pont rövid tartalma szerint Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól
függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.
önkormányzati  rendelete  22.  §  (1)  bekezdése  az  időskorúak  támogatása
esetében tartalmazza azt,  hogy az önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal
támogatást nyújt. A támogatás nyújtásának konkrét időpontjáról a közgyűlésnek
külön  döntést  kell  hoznia.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  kapcsolatban  van-e.  Látom,  Szabó  Zsolt  alpolgármester  úr
jelentkezik. Parancsoljon!
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Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Bevallom
őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy a Rajta Újváros! Egyesület ebben a
kérdésben a frakcióján keresztül  már most újításokat volt  képes behozni,  és
elindultunk egy olyan igazságosság irányába, ahol azokat a nehezebb anyagi
helyzetben levő nyugdíjasokat, akiknek tényleg nagyon alacsony jövedelemből
kell  megélniük,  már  most  több  támogatásban  tudjuk  részesíteni.  Én  azt
gondolom, hogy a továbbiakban is folyamatos lesz a párbeszéd ez ügyben az
érintettekkel, és meg fogjuk próbálni a legigazságosabban és legfentarthatóbb
támogatási rendszert kidolgozni. Köszönöm szépen a frakció minden tagjának,
hogy ebben ilyen konstruktívan vettek részt.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  karácsony  ünnepe
alkalmából 2020. december hónapban az időskorúak számára a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. önkormányzati rendelet mai
napon  módosított  22.  §-ában  meghatározott  feltételekkel  egyszeri  pénzbeli
támogatást biztosít. 

Kérem önöket, aki a határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló
35/2015.  (XII.  18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak  támogatása
időpontjának meghatározásáról  (2020.  Karácsony ünnepe) című határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Dr.  Székely  Károly,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
271/2020. (VII.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása
időpontjának meghatározásáról (2020. Karácsony ünnepe)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Karácsony ünnepe alkalmából 2020. december hónapban az időskorúak számára a
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli  és  természetben  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.  (XII.  18.)
önkormányzati  rendelet  22.  §-ában  meghatározott  feltételekkel  egyszeri  pénzbeli
támogatást  biztosít.  A  pénzbeli  támogatás  összege  8.000  forint,  ha  az  ellátott
ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
kétszeresét, illetve 5.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg a mindenkori
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öregségi nyugdíjminimum hétszeresét. A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2019.  (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. sorában
(szociális és gyermekvédelmi feladatok) rendelkezésre áll.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli  és  természetben  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.  (XII.  18.)
önkormányzati  rendelete 22. § (5) bekezdésében meghatározott  kérelmeket 2021.
január 4-e és 2021. január 29. napja közötti időszakban lehet beadni. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális
ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete és jelen határozat 1-2.
pontja alapján gondoskodjon.

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

Határidő:   2021. február 28.

49.       Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák  elismeréseként  
egyszeri rendkívüli juttatás nyújtásáról
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Bölcskei Anna Mária, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Mészárosné  Libor  Ágnes,  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezető-helyettese
Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 50. napirendi pontunkra, amely javaslat a vészhelyzet során nyújtott
többletmunkák  elismeréseként  egyszeri  rendkívüli  juttatás  nyújtásáról.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben, az Útkeresés Segítő
Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  egységében,  valamint  a
Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  fogyatékos  személyek  ápoló  otthonában
dolgozó  alkalmazottakat  a  vészhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és
felelősségteljes  munkájuk  elismeréseként  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  2020.  évi  költségvetési  lehetőségeihez  mérten  támogatni
kívánja.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth
Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta az I. és a II. határozati javaslatot.

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! A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az  I.,  II.  határozati  javaslatot  9  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottságnak a tagját, Utassy
Éva képviselő asszonyt, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Utassy Éva képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  szociális  bizottság
véleményezte,  és  egyhangúlag  elfogadta,  tárgyalásra,  közgyűlés  elé
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  asszony.  Felhívom a  tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét, hogy az előterjesztés I., II. határozati javaslatokat tartalmaz. Mindkét
határozati  javaslatról  külön-külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Barta  Endre
alpolgármester úr, parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én  nagyon
büszke vagyok arra, hogy az ilyen nehéz helyzetben lévő önkormányzatunk egy
hiánypótló  dolgot  tud  most  megtenni,  és  ahogy  a  kint  itt  a  beszédemben
elhangzott, azon munkatársakat is tudjuk egy kicsit díjazni, akik tényleg az első
frontvonalban harcoltak. Azt gondolom, hogy ténylegesen megérdemlik ezt a kis
segítséget,  ha  már  mások  megfeledkeztek  róluk.  Én  nagyon-nagyon  örülök
annak,  hogy  megtaláltuk  a  módját,  és  további  jó  munkát  kívánok  nekik  a
későbbiekben is. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Szívemből  szólt,  alpolgármester  úr.  Az  I.  döntési  javaslatot  ismertetem:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai  intézmény
költségvetését  15  millió  Ft-tal,  azaz  tizenötmillió  forinttal  megemeli  az
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intézményben dolgozó alkalmazottak vészhelyzet alatt végzett lelkiismeretes és
felelősségteljes  munkája  elismeréseként. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat intézmény
költségvetését  1  millió  Ft-tal,  azaz egymillió forinttal  megemeli  az intézmény
Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  egységében  dolgozó  alkalmazottak
vészhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és  felelősségteljes  munkája
elismeréseként.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
272/2020. (VII. 16.) határozata

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák elismeréseként 
egyszeri rendkívüli juttatás nyújtásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egyesített Szociális
Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  (2400  Dunaújváros,
Dunasor  15.) intézmény  költségvetését  15  millió  Ft-tal,  azaz  tizenötmillió  forinttal
megemeli  az  intézményben  dolgozó  alkalmazottak  veszélyhelyzet  alatt  végzett
lelkiismeretes és felelősségteljes munkája elismeréseként.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Útkeresés Segítő
Szolgálat  (2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/b.) intézmény költségvetését 1 millió
Ft-tal,  azaz egymillió forinttal  megemeli  az intézmény Családok Átmeneti  Otthona
szakmai  egységében  dolgozó  alkalmazottak  veszélyhelyzet  alatt  végzett
lelkiismeretes és felelősségteljes munkája elismeréseként.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egyesített Szociális
Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai költségvetését  az  1.
pontban hozott döntés alapján úgy módosítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati  rendelete 4.  mellékletében az intézményfinanszírozás 15.000.000,-
Ft-tal nő.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés Segítő
Szolgálat költségvetését a 2. pontokban hozott döntés alapján úgy módosítja, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás 1.000.000,- Ft-tal nő.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1 – 4. pontokban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
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2020.  évi  költségvetési  rendeletének  soron  következő  módosításánál  vegye
figyelembe, mely során az intézményfinanszírozások fedezete  Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5a.  melléklet  10.3.  „Szociális  és
egészségügyi szervezetek támogatása” során 1.000 E Ft, továbbá az 5a. melléklet
9.10.  során  7.840  E  Ft,  valamint  az  5b.  melléklet  24.2.3.  Pénzeszköz  átadások
tartaléka során 7.160 E Ft.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
      a jegyző
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                          időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az  Egyesített
Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai vezetőjét,
valamint  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  vezetőjét,  hogy  készítsen  részletes
beszámolót a teljesítés adatairól és azt küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere részére.

Felelős:   az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet
                Idősek Otthonai intézményvezetője

    az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Határidő: 2020. december 1.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot  küldje  meg  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi
Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője,  valamint az Útkeresés Segítő Szolgálat
vezetője részére.

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

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 27.

Pintér Tamás polgármester:

II. számú döntési javaslatot ismertetem, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány részére
1.000.000,-  Ft  összegű vissza nem térítendő támogatást  nyújt  a  fogyatékos
személyek ápoló otthonában dolgozó alkalmazottak vészhelyzet alatt  végzett
lelkiismeretes és felelősségteljes munkája elismeréseként.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
273/2020. (VII. 16.) határozata

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 
vissza nem térítendő támogatás biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati Otthon
Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Liget köz 6.) részére 1.000.000,- Ft azaz egymillió
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a fogyatékos személyek ápoló
otthonában  dolgozó  alkalmazottak  veszélyhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és
felelősségteljes munkája elismeréseként.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban szereplő
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelete 5b. melléklet 24.2.3. Pénzeszköz átadások tartaléka során
fedezetet biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott döntés alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal a támogatási
szerződést  kösse  meg,  valamint  intézkedjen  a  szerződés  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
            a polgármester

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. július 29.

   - a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. augusztus 15.
   - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy
az 1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetése soron következő módosítása során vegye figyelembe.

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

   Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

50.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő  udvaros-karbantartó  
álláshely engedélyezésére
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
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a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető
igazgatója

Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk  51.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda
intézménynél 1 fő udvaros-karbantartó álláshely engedélyezésére. A napirendi
pont rövid tartalma szerint  a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője azzal a
kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az óvoda 2020. augusztus 1-jétől
plusz 1 fő udvaros-karbantartót  alkalmazhasson. Jelenleg 7 udvaros és 5 fő
karbantartó  dolgozik  a  12  óvodai  tagintézményben.   Az  új  álláshely
többletfinanszírozást igényel, melynek összege 2020. évre 4 hónapra 972.972,-
Ft.  Kérdezem  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
elnök urat, hogy a bizottságuk vélményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 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  elnöke,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság  tárgyalta  a
napirendi  pontot,  és  a  határozati  javaslatot  9  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  most  kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  elnökét,  Szántó  Péter  elnök  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Az oktatási,  kulturális  és társadalmi kapcsolati  bizottság tárgyalta,  és 8 igen
egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért ismertetem a
döntési  javaslatot,  amely  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat
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fenntartásában  lévő  Dunaújvárosi  Óvoda  2020.  augusztus  1.  napjától  1  fő
udvaros-karbantartót  alkalmazzon,  az  óvoda  technikai  dolgozói  létszámát  1
fővel  (1  fő  udvaros-karbantartó)  növeli.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020/2021-es  nevelési  évre  a  Dunaújvárosi
Óvoda alkalmazotti létszámát 233,5 főben állapítja meg. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
274/2020. (VII. 16.) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő udvaros-karbantartó álláshely
engedélyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros,
Lilla köz 1.) 2020. augusztus 1. napjától 1 fő udvaros-karbantartót alkalmazzon.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  augusztus 1.
napjától a Dunaújvárosi Óvoda technikai dolgozói létszámát 1 fővel (1 fő udvaros-
karbantartó) növeli.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020/2021-es
nevelési  évre  a  fenntartásában lévő Dunaújvárosi  Óvodában (2400  Dunaújváros,
Lilla köz 1.)
az óvodapedagógus munkakört:          120,5 fő,
a dajka munkakört:    60 fő,
a pedagógiai munkát segítő munkakört:   22,5 fő,
a technikai dolgozó munkakört: 30,5 fő

Mindösszesen:           233,5 fő létszámban állapítja meg.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. és 2. pontban
hozott  döntés  értelmében  a  Dunaújvárosi  Óvoda  2020.  évi  finanszírozását az
udvaros-karbantartó álláshely bérének többletigénye fedezeteként  972.972,- Ft-tal,
azaz  kilencszázhetvenkettőezer-kilencszázhetvenkettő  forinttal  megemeli,  amelyre
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.  14.)  önkormányzati  rendelet  5.  b
melléklet 24.2.5. „Intézményi tartalék” során biztosít fedezetet.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban
foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása során vegye figyelembe,
az intézmény költségvetését az 1. pontban meghatározott összeggel emelje meg.
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Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

        - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésében való
                            közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                 időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi
Óvoda vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa
az intézmény dokumentumait.

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
        a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Határidő: 2020. szeptember 1.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.

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

  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 31.

51.       Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Margaréta  Tagóvoda  
költségvetési előirányzatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető
igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

52. napirendi pontra áttérünk, amely javaslat az önkormányzat fenntartásában
lévő Margaréta  Tagóvoda költségvetési  előirányzatának módosítására.  Jelen
előterjesztés  a  Margaréta  Tagóvoda  vizesblokk  felújítási  munkáihoz
felhasználásra  kerülő  anyagok  beszerzésére  tesz  javaslatot  az  óvoda
költségvetési  előirányzatának növelésével.  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 bizottság véleményezte
az anyagot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az anyagot, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. És kérdezem most a szociális, egészségügyi és
lakhatási  bizottságnak  a  tagját,  Utassy  Éva  képviselő  asszonyt,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Utassy Éva képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális bizottság véleményezte
az anyagot, és közgyűlés elé tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  asszony.  Kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és
társadalmi  kapcsolati  bizottság  elnökét,  Szántó  Péter  elnök  urat,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az oktatási,
kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság  tárgyalta  az  anyagot,  és  8 igen
egyhangú  szavazattal  elfogadásra  ajánlja  a  határozati  javaslatot  a
közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Én mindenekelőtt szeretném megköszönni a vállalkozónak,
aki felajánlotta azt, hogy ő részben a munkáján keresztül, részben pedig más
szükséges  dolgok  megvásárlásával  segíti  ezt  a  felújítást.  A  napokban
egyeztettünk az óvodavezető asszonnyal és a vállalkozóval, és az a kérésük
volt, hogy 250.000,- Ft-ot még pluszban biztosítsunk, aminek az oka az, hogy
szétbontásra  került  ez  a  helyiség,  és  olyan  kijavítandó  hibákat  is  feltártak,
amiket ki  kell  javítani  ahhoz, hogy biztonsággal  lehessen újra burkolni  ezt a
vizesblokkot. Ezért ezt az összeget ugyanezen fedezeti sor megtartása mellett
szeretném 750.000,- Ft-ra módosítani. Köszönöm szépen.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Akkor először a módosító javaslatot teszem fel szavazásra.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
275/2020. (VII.16.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadta  Szabó  Zsolt
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint „az önkormányzat fenntartásában
lévő Margaréta Tagóvoda költségvetési előirányzatának módosítására” című előterjesztés
határozati javaslatának 1. pontjában az intézményfinanszírozás növekedésének összege
bruttó 750.000,- Ft legyen.

Pintér Tamás polgármester:

És  most  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése a Margaréta Tagóvoda   intézmény költségvetését
módosítja, az intézményfinanszírozás bruttó 750.000,- Ft-tal nő, mely összeget
az óvoda a vizesblokk felújításának anyagköltségeire számolhat el. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
276/2020. (VII.16.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda 
költségvetési előirányzatának módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Margaréta Tagóvoda
intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás bruttó 750.000,- Ft-tal nő, mely
összeget az óvoda a vizesblokk felújításának anyagköltségeire számolhat el. 



139

2. Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendelete  5.b.  melléklet
„Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre álló összeg biztosítja, a rendelet
4. melléklet „Intézményfinanszírozás” sorra történő átcsoportosítás útján. 

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
      a jegyző
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                          időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Margaréta
Tagóvoda  intézményvezetőjét,  hogy  készítsen  részletes  beszámolót  a  bruttó
750.000,- Ft keretösszeg felhasználásáról.

Felelős:   Margaréta Tagóvoda intézményvezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.

52.       Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosítására  
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

53.  napirendi  pontra  áttérünk,  amely  javaslat  a  József  Attila  Könyvtár
Dunaújváros alapító okiratának módosítására. A napirendi pont rövid tartalma
szerint  a  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak  közalkalmazotti
jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények
módosításáról  szóló  2020.  XXXII.  törvény  alapján  a  közgyűjtemények  -
könyvtár,  múzeum -  alapító  okiratát  módosítani  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 bizottság véleményezte
az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szántó Péter képviselő:
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Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az oktatási,
kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság  tárgyalta,  és  8  igen  egyhangú
szavazással elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy
az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Mind  a  kettő
határozati  javaslatról  külön-külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem
látok.  A  döntési  javaslatot,  az  I.  számút  szeretném  ismertetni,  amely
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  József  Attila
Könyvtár  Dunaújváros 2017.  augusztus  8.  napján  kiadott,  12787-13/2017.
számú alapító okiratának módosítását elfogadja.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
277/  2020. (VII. 16.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  József  Attila
Könyvtár  Dunaújváros 2017.  augusztus  8.  napján  kiadott,  12787-13/2017  számú
alapító okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 28932-3/2020.

Módosító okirat

A  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése által a 2017. augusztus 8. napján kiadott, 12787-13/2017
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése 277/2020.
(VII. 16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján a kulturális 
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. „A muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 53. § (2) bekezdésében, 55. §-
ában, 64-66. §-aiban meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.”

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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A Kult.tv. 55. § és 65. § alapján:
a. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja; 
b. tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szol-

gáltatásairól; 
c. biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; 
d. a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátí-

tásában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában;
e. segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos ku-

tatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
f. kulturális, közösségi és egyéb programokat szervez;
g. tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez;
h. a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szerve-

zi;
i. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
j. közhasznú információs szolgáltatást nyújt; 
k. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 
l. szabadpolcos állományrésszel rendelkezik;
m. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi;
n. gyermek-és családbarát szolgáltatásokat nyújt.”

3. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat az alábbi 3 sorral egészül ki:
„

3
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

„

Jelen módosító okiratot 2020. július 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2020. július

P.H.

Pintér Tamás 
                                                                                                     polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá, és nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához az 1. pontban hozott döntésről a jelen
határozat,  jelen határozat  1.  melléklete szerinti  módosító  okirat  és a határozat  2.
számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével
– a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 23.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a József Attila
Könyvtár Dunaújváros igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően
módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Határidő: 2020. augusztus 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros igazgatója
részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 23.

Pintér Tamás polgármester:

Most  a  II.  számú döntési  javaslatot  ismertetem,  amely  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a József Attila Könyvtár Dunaújváros a
Közgyűlés 2020. július 16-án kiadott 28932-3/2020. számú Alapító Okiratának
módosítását elfogadja.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
278/  2020. (VII. 16.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának 
2020. november 1-jén hatályba lépő módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  József Attila
Könyvtár Dunaújváros a Közgyűlés 2020. július 16-án kiadott 28932-3/2020. számú
Alapító Okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 28932-8/2020.

Módosító okirat

A József Attila Könyvtár Dunaújváros a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  által  a  2020.  július  16-án  kiadott  28932-3/2020.  alapító  okiratát  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei
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Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 278/2020. (VII. 16.) határozatára figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

2
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, 2020. július 
P.H.

Pintér Tamás
                                                                                                     polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá, és nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához az 1. pontban hozott döntésről a jelen
határozat,  jelen határozat  1.  melléklete szerinti  módosító  okirat  és a határozat  2.
számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével
– a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a József Attila
Könyvtár Dunaújváros igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően
módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Határidő: 2020. december 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros igazgatója
részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. augusztus 15.

53.       Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására  
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 54. napirendi pontunkra, amely javaslat az Intercisa Múzeum alapító
okiratának módosítására.  A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  a  kulturális
intézményekben  foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyának
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló
2020.  évi  XXXII.  törvény  alapján  a  közgyűjtemények  -  könyvtár,  múzeum -
alapító  okiratát  módosítani  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 bizottság tárgyalta  az
anyagot, és 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  és  8  igen  egyhangú
szavazattal elfogadásra ajánlja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért a döntési
javaslatot  ismertetem,  miszerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  az Intercisa  Múzeum  a  Közgyűlés  172/2015.
határozatával elfogadott alapító okiratának módosítását elfogadja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
279/  2020. (VII. 16.) határozata   

az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Intercisa Múzeum a
Közgyűlés 172/2015. (IV.23.) határozatával elfogadott Alapító Okirata módosításáról
az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 28932-5/2020. 

Módosító okirat

Az Intercisa Múzeum Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2015.  április  23. napján  kiadott,  947-7/2015. számú  alapító  okiratát  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  –  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  279/2020.  (VII.  16.)  határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.2. pontjában az „u.” szövegrész helyébe az „utca” szöveg-
rész lép.

2. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2.székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”
3. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”
4. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján a kulturális 
szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme. A „muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 
37/A. § (4)-(6) bekezdései, 42. § (2) és (4) bekezdései, 46. § (4) bekezdése 
alapján – területi múzeumként –, a 48. § alapján múzeumi kiállítóhelyként 
gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, 
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.”

5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó 
kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, 
valamint hozzáférhetővé tétele. Ennek érdekében biztosítja a nyilvántartásában lévő 
kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

a. a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őr-
zi, gondozza és kiállításon bemutatja,

b. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
c. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tar-

tó tanulás folyamatához,
d. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
e. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai program-

jaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,



146

f. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan meg-
újuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,

g. az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését,

h. gyűjtőterületére kiterjedően jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékeny-
ségeket végez, 

i. szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat 
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, 

j. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturá-
lis örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktala-
nul bejelenti,

k. jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előke-
rült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem 
építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésé-
ben,

l. jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészetileg védett területek el-
lenőrzésében,

m. a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai tervvel, állo-
mányvédelmi tervvel, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervvel, továbbá múzeumi 
digitalizálási stratégiával rendelkezik, amely alapján szakmai tevékenységét folytat-
ja,

n. feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységéről 
éves szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértéke-
lést készít.

4.3.2. Feladata ellátásában együttműködik a muzeális intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a 
levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, 
a köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. Szabad kapacitásai 
terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint 
tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos 
szolgáltatást nyújthat.”

6. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 1 sora elhagyásra kerül a továb-
bi szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

7. Az alapító okirat 5.2. pontjában a „megbízásos” szövegrész helyébe a „megbí-
zási” szövegrész lép. 

8. Az alapító okirat 5.3. pontja és a 6. Záró rendelkezés alcíme elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2020. július

P.H.

_________________________________
Pintér Tamás 
polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá, és nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához az 1. pontban hozott döntésről a jelen
határozat,  jelen határozat  1.  melléklete szerinti  módosító  okirat  és a határozat  2.
számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével
– a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Intercisa
Múzeum igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa
az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 az Intercisa Múzeum igazgatója
Határidő: 2020. augusztus 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az Intercisa Múzeum igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 31.

54.       Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának  
módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza

igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 55. napirendi pontunkra, amely javaslat a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek  Háza  alapító  okiratának  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint  A kulturális  intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények
módosításáról szóló 2020. XXXII. törvény alapján a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak  jogviszonyának  módosulása  miatt  az  intézmény  alapító
okiratát  módosítani  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 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

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

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! az oktatási, kulturális és
társadalmi kapcsolati bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 8 igen egyhangú
szavazattal elfogadásra javasolja.

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  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése a  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a
Közgyűlés 168/2015. határozatával elfogadott  alapító okiratának módosítását
elfogadja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosításáról – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Kornád, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
280/  2020. (VII. 16.) határozata   

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Háza a Közgyűlés 168/2015. (IV. 23.) határozatával
elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 29296-3/2020.
Módosító okirat

A  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  által  2015.  április  23.  napján  kiadott,  11834-6/2015.
számú  alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése 280/2020.
(VII. 16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.2. rövidített neve: Bartók Színház”

2. Az Alapító Okirat 3.1.1. helybe a következő rendelkezés lép: 
„3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”
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3.  Az  Alapító  Okirat  5.1.  pontjában  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése”
szövegrész  helyébe  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése”
szövegrész lép.

4. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény

2

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény és az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

”
5. Az Alapító Okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2020. július 

P.H.
Pintér Tamás

      polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy  a  módosító  okiratot,  valamint  a  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a jelen
határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a
2.  számú  mellékletét  képező  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  igazgatóját,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

Határidő: 2020. december 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 31.

55.       Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 56. napirendi pontunkra, amely javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési
struktúrája  rendezésére.  A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  a  DVG Zrt.
operatív  működése  hatékonysága  növelésére  szükséges  vezérigazgató
kinevezése. Kérdezem  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth
Kálmán elnök urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  A  napirendi  pontot  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság 5 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! A bizottság tárgyalta az anyagot, és 9 igen szavazattal
egyhangúlag támogatta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nem látok jelentkezőt, ezért ismertetem a
döntési javaslatot, amely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szabó  György  Zoltánt nevezi  ki  a  társaság  vezérigazgatói  feladatainak
munkaviszony  keretében  történő  ellátására,  bruttó  1.500.000,-  Ft/hónap
munkabér  ellenében, a  határozat  1.  mellékletét  képező  Munkaszerződés
alapján,  egyidejűleg  Varga  Richárdot  az  igazgatóságból  2020.  július  31.
hatállyal  visszahívja,  és  helyette   Szabó  György  Zoltánt  választja  az
igazgatóság új tagjának 2020. augusztus 1-től 2021. január 31. napjáig szóló
határozott időtartamra. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt.
javadalmazási  szabályzata  alábbi  pontjait  az  itt  meghatározottak  szerint
módosítja a határozat 2. számú mellékletét képező 2. számú módosítás szerint
a módosítással nem érintett részek változatlanul hagyása mellett:
II.1.3.2.1.pontja:  Azonnali  hatályú  felmondással  -  indokolás  nélkül  –
megszüntetheti a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt. Ez esetben a
munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő
egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.
II.1.3.3.2. pontja: A Munkáltató vállalja, hogy a versenytilalmi kötelezettségek
teljesítéséért versenytilalmi ellenérték jogcímén legfeljebb egyéves tartamra az
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azonos időszakra járó távolléti  díj  ötven százalékát  megfizet  a Munkavállaló
részére.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratát a fentiek szerint módosítja. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
281/  2020. (VII.16.) határozata  

a DVG Zrt.  operatív vezetési struktúrája rendezésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Szabó  György  Zoltánt nevezi  ki  a
társaság  vezérigazgatói  feladatainak  munkaviszony  keretében  történő  ellátására,
bruttó 1.500.000,- Ft/hó, azaz egymillió-ötszázezer forint/hó munkabér ellenében, a
határozat  1.  mellékletét  képező  Munkaszerződés alapján,  egyidejűleg  Varga
Richárdot az igazgatóságból 2020. július 31. hatállyal visszahívja, és helyette  Szabó
György Zoltánt  választja  az  igazgatóság új  tagjának 2020.augusztus  01.  napjától
2021.január 31. napjáig szóló határozott időtartamra.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. javadalmazási szabályzata
alábbi  pontjait  az itt  meghatározottak  szerint  módosítja  a  határozat  2.  mellékletét
képező 2. sz-ú módosítás szerint  a módosítással nem érintett részek változatlanul
hagyása mellett:
- II.1.3.2.1.pontja: Azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül – megszüntetheti
a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt. Ez esetben a munkavállaló jogosult
tizenkét  havi,  vagy  ha  a  határozott  időből  hátralévő  idő  egy  évnél  rövidebb,  a
hátralévő időre járó távolléti díjára.
-  II.1.3.3.2.  pontja:  A  Munkáltató  vállalja,  hogy  a  versenytilalmi  kötelezettségek
teljesítéséért  versenytilalmi  ellenérték  jogcímén  legfeljebb  egyéves  tartamra  az
azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát megfizet a Munkavállaló részére. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Alapító Okirata VIII. fejezet francia bekezdéseit, valamint X.  fejezet 9.5 pontját az
alábbiak szerint módosítja a módosítással nem érintett részek változatlanul hagyása
mellett:
VIII. fejezet első bekezdés:
„Az  igazgatóság  tagja,  aki  a  részvénytársaság  legmagasabb  vezető  beosztású
munkavállalója–  amely  személy  munkaköréhez  kapcsolódóan  jogosult  a
vezérigazgatói cím használatára – önállóan,
az igazgatóság további négy tagja (elnök, igazgatók) közül ketten együttesen írják
alá nevüket a hiteles aláírási címpéldányok illetve aláírás-minták szerint.”
X. fejezet 9.5. pont:
„Az igazgatóság tagjai:..
9.5.Szabó György Zoltán
    Megbízatása  2020.augusztus 01. napjától 2021.január 31. napjáig szól.”
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen
határozatban  foglaltak  szerint,  a  részvénytársaság  által  előkészített  alapító  okirat
módosítás  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt,  a  határozat  3.
mellékleteként  csatolt  alapító  okirat  aláírására,  továbbá  utasítja  a  DVG  Zrt.
igazgatóságát a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül

        - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított
                         15 napon belül

56. Javaslat a DKKA Nonprofit  Kft.  egyik felügyelőbizottsági  tagja lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 57. napirendi pontunkra, amely javaslat a DKKA Nonprofit Kft. egyik
felügyelőbizottsági tagja lemondásának elfogadására, új felügyelőbizottsági tag
megválasztására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Kósa  Gábor
felügyelőbizottsági tag levélben fordult az önkormányzathoz, amelyben lemond
tisztségéről.  Szükséges  új  tag  megválasztása.  Kérdezem  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi bizottság tárgyalta,
és 5 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  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság véleményezte
az előterjesztést, és 9 szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a döntési javaslatot
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ismertetem,  amely  szerint  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
elfogadja  a  DKKA  NKft.  felügyelőbizottsági  tagja,  Kósa  Gábor  lemondását
2020.  július 16.  napjával,  egyúttal  új  felügyelőbizottsági  tagnak Barta Endrét
választja  meg  2020.  július  17.  napjától  2021.  május  31-ig  szóló  határozott
időtartamra a korábbi tag díjazása mellett.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a DKKA Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági  tagja lemondásának
elfogadásáról,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztásáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  9  fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott
1 fő (Barta Endre), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
282/2020. (VII.16.) határozata  

a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának
elfogadásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése,  elfogadja  a  DKKA  NKft.
felügyelőbizottsági tagja, Kósa Gábor lemondását, 2020. július 16. napjával, egyúttal
új  felügyelőbizottsági tagnak Barta Endrét választja meg 2020. július 17. napjától,
2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra, a korábbi tag díjazása mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a polgármestert  a  határozat
közlésére,  valamint  felhatalmazza  a  jelen  határozat  alapján,  a  társaság  által
előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat  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

57.       Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar  
megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Latinovits  Z.  utcában  található
ingatlan értékesítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 58. napirendi  pontunkra,  amely javaslat  a dunaújvárosi  52 helyrajzi
számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű,  természetben
Dunaújváros,  Latinovits  Zoltán  utcában  található  ingatlan  értékesítésére.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és
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Iparkamara  ajánlatot  nyújtott  be  a  dunaújvárosi  52  hrsz.-ú,  Dunaújváros,
Latinovits Zoltán utcában található ingatlanrész megvásárlása iránt. Az ingatlan
az önkormányzat és az Iparkamara közös tulajdonában van, az önkormányzat
tulajdonában álló részt az Iparkamara bérli 2021. december 31-ig. 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  bizottság
véleményezte  az  anyagot,  és  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A bizottság tárgyalta  az
előterjesztést, és 9 igen szavazattal 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, ezért a döntési
javaslatot  ismertetem,  amely  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere úgy határoz, hogy... Elnézést kérek! Felkérem a döntési javaslat
ismertetésére jegyző urat, hogy pontosan mondja el! 

Dr. Molnár Attila aljegyző:

Köszönöm.  Bocsánat!  Köszönöm.  Tehát  a  döntési  javaslat  a  következő:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi
52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 52. szám alatt
található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlanon fennálló önkormányzati
tulajdoni  hányadot 32.969.827,-  Ft  kikiáltási áron  nyilvános  pályázati  úton
értékesíti  azzal,  hogy  a  pályázati  felhívásban  szerepelnie  kell  annak  a
kitételnek, miszerint az ingatlant a hatályos bérleti szerződés értelmében 2021.
december  31.  napjáig  a  eszmei  tulajdonostárs,  azaz  a  Dunaújvárosi
Kereskedelmi  és  Iparkamara  használja  308.700,-  Ft/hó  bérleti  díjért,  a
tulajdonostársat és a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg,
így  a  nyertes  ajánlattevővel  megkötött  adásvételi  szerződés  az  azt  követő
napon lép hatályba, hogy  az ingatlanra elővásárlásra jogosultak lemondanak
elővásárlási jogukról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Latinovits  Z.  utcában  található  ingatlan
értékesítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
283/  2020. (VII.16.) határozata  

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű,
természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan értékesítéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 52
hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z.u. 52. sz. alatt található, kivett
óvoda, udvar megnevezésű ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni
hányadot 32.969.827,-  Ft,  azaz  harminckétmillió-kilencszázhatvankilencezer-
nyolcszázhuszonhét forint kikiáltási áron  nyilvános pályázati  úton  értékesíti  azzal,
hogy  a  pályázati  felhívásban  szerepelnie  kell  annak  a  kitételnek,  miszerint  az
ingatlant  a  hatályos  bérleti  szerződés  értelmében  2021.  december  31.  napjáig  a
457/1213  eszmei  tulajdonostárs,  a  Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és  Iparkamara
használja 308.700,- Ft/hó bérleti díjért, a tulajdonostársat és a Magyar Államot az
ingatlanra  elővásárlási  jog  illeti  meg,  így  a  nyertes  ajánlattevővel  megkötött
adásvételi  szerződés  azt  követő  napon  lép  hatályba,  hogy  az  ingatlanra
elővásárlásra jogosultak lemondanak elővásárlási  jogukról,  vagy a nyilatkozattételi
határidő lejár. 

 
 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét

képező pályázati  kiírást,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a  pályázati  kiírásnak  a
megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: 2020. július 27.

Pintér Tamás polgármester:

Az SZMSZ 39. § értelmében az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző
legkésőbb 8 nappal, a szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőző két
nappal 9,00 óráig kell a polgármesternél írásban bejelenteni.
Ilyen  bejelentés  nem  érkezett,  ezért  interpellációra  nincs  lehetőség,
interpellációnak nem minősülő  kérdés azonban lehetséges.  Kérdezem,  hogy
van-e ilyen. Látom, jelentkezett Tóth Kálmán képviselő úr. Parancsoljon!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Tisztelt  Kálló  Gergely
Országgyűlési  Képviselő!  Szeretném  megköszönni,  hogy  részt  vett  a
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közgyűlésen, és kéréssel szeretnék önhöz fordulni. Újtelepen méheket tartanak,
és  ez  nagy  problémát  jelentett  a  tavasz  idején.  Szeretném  majd  az  FM
rendeletet, ami 2003-ban lett kiadva, az FM rendeletet megmódosítanák azzal,
hogy az  üdülőövezetben  és  családi  házban  övezetben méhtartás  november
elsejétől  csak  március  elsejéig  lehessen  tartani.  Ugye  a  méhek  kirajzanak,
majdnem  baleset  volt  egy  háztetőn,  egy  nagyon  komoly  rajzások  voltak
Újtelepen,  több  lakó  bejelentette,  a  Szondi  úton  és  egyebek.  Mindenhova
eljártunk már, bíróságra és egyéb másoknál is tettünk kezdeményezéseket, de
eddig még jogtalanul nem tudtunk még semmit tenni. Szeretném kérni, hogy
próbáljunk meg egy rendeletmódosítással ez ellen tenni, mert azt gondolom,
hogy ez mindannyiunknak az állatok védelmében is, mert nem tudjuk azt, hogy
azért  megpróbáljuk  őket  azért  hogy  ne  csípjenek  bennünket,  de  jó  lenne,
hogyha  valami  rendeletet  tudnánk  ezzel  kapcsolatban  megtenni,  és  ehhez
szeretném kérni a segítségét. Előre is köszönöm. A másik problémám pedig az
lenne, hogy a Jókai utcában a volt újtelepi iskolában a Vak Bottyán utca felőli
oldalon be van törve a tető, és a játszótérre esnek cserepek. Ehhez szeretném
majd a DVG Zrt. segítségét kérni, hogy ezt minél hamarabb javítsuk ki. Ugye
most  itt  a  nyár,  a  játszótéren  elég  sokan  vannak,  karbantartjuk,  és  ehhez
kérném  majd  a  segítséget.  A másik  probléma,  amit  szeretnék,  és  nem  is
probléma, hanem jó hír,  hogy akkor hétvégén, 18-án a Római városrészben
elektromos hulladékgyűjtési akciót szervezünk a Rajta Újváros! Egyesület és a
Városvédők Újtelepért Egyesület. Tehát nagyon szépen kérem az ott lakókat,
ha  van  olyan  elektromos  hulladékuk,  amire  már  nincs  szükség,  el  akarják
távolítani,  akkor  hozzák  le  a  konténerekbe.  Reggel  8,00  órától  nyitjuk  a
konténereket 12,00 óráig, és ahogy esetleg a konténerek megtelnek, azokat ki
fogjuk cserélni  természetesen. És egyet szeretnék még kérni  a jegyző úrtól,
hogy mindenkihez szóljak egy picit,  a Móricz Zsigmond utcában van egy az
autófelügyeleti  parkoló  autókkal  nagyon  nagy  gondunk  vannak.  Van  ott  két
darab  olyan  épület,  amiben  autókat  szerelnek  és  egyebeket.  Jó  lenne
fölszólítani  őket,  hogy  az  önkormányzat  számára  valami  bérleti  szerződés
alapján bérleti díjat fizessenek. A belső részen két lakó is lakik, már alig bírnak
bejárni  a  családi  házakhoz,  mert  úgy  járnak  az  autók.  Ehhez  kérném  a
segítséget, hogy ezt meg lehessen oldani. Előre is köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyéb észrevétel,  hozzászólás hiányában a
nyílt  ülést  13  óra  23  perckor  berekesztem.  Köszönöm  szépen,  hogy
megjelentek a mai ülésünkön. További szép napot kívánok mindannyiuknak!

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester       jegyző
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