
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
2020. augusztus 4-ei rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme

Jelen vannak:

1. Pintér Tamás             polgármester
2. Barta Endre alpolgármester
3. Gombos István képviselő
4. Mezei Zsolt        alpolgármester
5. Motyovszki Mátyás képviselő
6. Orosz Csaba képviselő
7. Raduka Zsuzsanna képviselő
8. Szabó Zsolt  alpolgármester
9. Tóth Kálmán képviselő
10. Utassy Éva képviselő

Távol lévők:

1. Cserna Gábor         képviselő
2. Lőrinczi Konrád képviselő
3. Szántó Péter képviselő
4. Szepesi Attila képviselő
5. Dr. Székely Károly képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

Dr. Petánszki Lajos aljegyző
Szabó Imre főépítészi,  építésügyi  és  környezetvédelmi  osztály

osztályvezetője
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző
Hajgató Zita vezető ügyintéző
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Beéry Réka városüzemeltetési  és  beruházási  osztály

osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Benkovics Kornélia beszerzési,  működtetési  és  informatikai  osztály

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

(3. napirend) Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője

(6., 9. napirend) Horváth Anita Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője, 
DV N Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Nagyon  sok  szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  vendégeinket,
képviselő-társaimat,  a  hivatal  munkatársait  és  aljegyző  urat,  aki  jegyző  urat
helyettesíti. Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 2020.  augusztus  4-ei  rendkívüli  nyílt  ülését  11  óra  2  perckor
megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 megválasztott képviselő közül 10 fő jelen
van. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  Tisztelt  Képviselő-társaim!
Az  SZMSZ-ben  biztosított  jogommal  élve  hívtam  össze  a  mai  rendkívüli
közgyűlést,  amelyen  kizárólag  az  elfogadott  napirendek  tárgyalhatók.  A
közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi pontjait,
amelyek a következők:

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

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

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

4. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr.  Matusz Árpád orvossal
feladat-ellátási szerződés megkötéséről

5. Javaslat  Kulcs településfejlesztési  koncepciójáról  és településrendezési  eszközeiről
szóló egyeztetési anyagának véleményezésére

6. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámú  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  c.  projekt  tervezési  feladatainak  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére 

7. Javaslat KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” című projekt
beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére

8. Javaslat  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u.
41. Irodaház Kft. kijelölésére 
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9. Javaslat  dunaújvárosi  sportlétesítmények  megvalósításával  kapcsolatos  további
döntések meghozatalára

10.  Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2020. évre 

11. Javaslat  a  DVG  Zrt.  által  üzemeltetett  Radari  Sporttelep  használatára  a  Dunai
Ökölvívó Sportegyesület, a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület, valamint a
Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére 

12. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső
szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére

13. Javaslat a 3684 helyrajzi számú ingatlan terhére átjárási és útszolgalom alapítására

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a  közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására

15. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus  25-i taggyűlés
napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-2024.
évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására

És most szavazást rendelek el a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaira!

Akik elfogadják, kérem, igennel szavazzanak!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
284/2020. (VIII.04.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  2020.  augusztus  4-ei
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

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

3. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának módosítására
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4. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr.  Matusz Árpád orvossal
feladat-ellátási szerződés megkötéséről

5. Javaslat  Kulcs településfejlesztési  koncepciójáról  és településrendezési  eszközeiről
szóló egyeztetési anyagának véleményezésére

6. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámú  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  c.  projekt  tervezési  feladatainak  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére 

7. Javaslat KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”című projekt
beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére

8. Javaslat  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u.
41. Irodaház Kft. kijelölésére 

9. Javaslat  dunaújvárosi  sportlétesítmények  megvalósításával  kapcsolatos  további
döntések meghozatalára

10.  Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2020. évre 

11. Javaslat  a  DVG  Zrt.  által  üzemeltetett  Radari  Sporttelep  használatára  a  Dunai
Ökölvívó Sportegyesület, a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület, valamint a
Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére 

12. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső
szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére

13. Javaslat a 3684 helyrajzi számú ingatlan terhére átjárási és útszolgalom alapítására

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a  közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására

15. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus  25-i taggyűlés
napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-2024.
évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására

Pintér Tamás polgármester:

Most szavazást rendelek el a meghívott személyek tanácskozási jogának bizto-
sításáról.

Aki megadja ezt, az kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
285/2020. (VIII.04.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. augusztus 4-ei rendkívüli nyílt ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Elfogadott napirendi pontok:

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

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

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

4. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr.  Matusz Árpád orvossal
feladat-ellátási szerződés megkötéséről

5. Javaslat  Kulcs településfejlesztési  koncepciójáról  és településrendezési  eszközeiről
szóló egyeztetési anyagának véleményezésére

6. Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámú  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  c.  projekt  tervezési  feladatainak  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére 

7. Javaslat KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”című projekt
beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére

8. Javaslat  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u.
41. Irodaház Kft. kijelölésére 

9. Javaslat  dunaújvárosi  sportlétesítmények  megvalósításával  kapcsolatos  további
döntések meghozatalára

10.  Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2020. évre 

11. Javaslat  a  DVG  Zrt.  által  üzemeltetett  Radari  Sporttelep  használatára  a  Dunai
Ökölvívó Sportegyesület, a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület, valamint a
Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére 
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12. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső
szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére

13. Javaslat a 3684 helyrajzi számú ingatlan terhére átjárási és útszolgalom alapítására

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a  közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására

15. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus  25-i taggyűlés
napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-2024.
évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelettel köszöntöm országgyűlési képviselő urat. És a napirendi pontok elfo-
gadása után pedig megkezdjük a tárgysorozat vitáját. 

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

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

1. napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni
szociális ellátásokról szóló 35/2015. önkormányzati rendeletének módosítására.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  szociális  rendelet  módosítására  a
közgyűlés  átruházott  hatáskörének  változása,  a  hivatkozott  jogszabályhelyek
pontosítása,  illetve  egy  bekezdés  téves  hatályon  kívül  helyezése  miatt  van
szükség.  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 egyhangúlag közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Most  kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási bizottság tagját,  Utassy Éva képviselő asszonyt,  hogy a bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 
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Utassy Éva képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási  bizottság az előterjesztést  véleményezte,  8  egyhangú szavazattal  a
rendelet módosítását közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő asszony.  Kérdezem, hogy kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Akkor
ismertetném  a  döntési  javaslatot:  a  rendeletmódosítás  módosítja  a  szociális
rendelet 1. §-át, a 6. § (4) bekezdését, a 9. § (2) bekezdését, továbbá hatályon
kívül helyezi a rendelet 4. § (2) bekezdését. 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 29/2020. önkormányzati rendeletét.

2.         Javaslat    a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának  
módosítására
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Őze Áron igazgató

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  2.  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.  évi  XXXII.  törvény  alapján  a  kulturális
intézményekben  foglalkoztatottak  jogviszonyának  módosulása  miatt  az
intézmény alapító okiratát módosítani kell. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra
szólította  fel  az  önkormányzatot,  melynek  teljesítéséhez  közgyűlési  döntés
szükséges.  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,
egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati bizottság tagját, Orosz Csabát, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati  bizottság  a  napirendi  határozati  javaslatot  egyhangúan  5  igen
szavazattal támogatta, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő 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  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  a  közgyűlés
168/2015. határozatával elfogadott alapító okirata 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 című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt,  Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Báor, Lőrinczi Konrád,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
286/  2020. (VIII.04.) 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  286/2020.
(VIII.04.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    „1.1.2. rövidített neve: Bartók Színház”

2. Az Alapító Okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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    „2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 1.”

3. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

telephely megnevezése telephely címe
1 Pentele Klubház 2400 Dunaújváros, Magyar út 25.
2 „B” épület 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 6.

„

4. Az Alapító Okirat 3.1. pontban a „/felügyeleti szervének” szövegrész elhagyásra kerül.

5.  Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
     „3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”

6. 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.”

7. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata:  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról
és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló  2008.  évi  XCIX.  törvény  1.  §  alapján
biztosítja  a  művészeti  alkotás  szabadságának  megvalósulását,  ápolja  a  magyar
anyanyelvi kultúrát, hozzájárul a művészeti kifejezések sokszínűségének biztosításához,
támogatja  az előadó-művészeti  társulati  értékteremtő munkát,  elősegíti  a  gyermek és
ifjúsági  korosztály  hozzáférési  lehetőségeit  a  színház-,  tánc-  és  zeneművészeti
alkotások,  előadások  megismeréséhez,  továbbá  a  minőségi  előadó-művészeti
szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését. A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  76.  §  (3)
bekezdése alapján elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, támogatja működésüket,
segíti fejlődésüket, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszínt biztosít, fejleszti a közösségi és társadalmi részvételt, biztosítja a hagyományos
közösségi  kulturális  értékek  átörökítésének,  valamint  az  amatőr  alkotó-  és  előadó-
művészeti tevékenység feltételeit.”

8.  Az  Alapító  Okirat  5.1.  pontjában  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése”
szövegrész helyébe a „Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”
szövegrész lép.

9. 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

”
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10. Az Alapító Okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2020. augusztus

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. augusztus 6. 

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:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. augusztus 6.

3.         Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek  
Otthonai alapító okiratának módosítására
Előadók: 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:
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Áttérünk  3.  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 okirat változás bejelentési kérelmét. Az új
alapító  okirat  benyújtásakor  a  MÁK  hiánypótlásra  szólította  fel  az
önkormányzatunkat,  amelynek  teljesítéséhez  közgyűlési  döntés  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-társaink!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen egyhangú szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
tagját, Utassy Éva képviselő asszonyt, hogy a bizottságuk véleményezte-e az
előterjesztést.

Utassy Éva képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a  szociális,
egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  véleményezte.  8  egyhangú  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő asszony.  Kérdezem, hogy kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezést  nem  látok.  A
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek Otthonai  a közgyűlés 347/2017.  határozatával elfogadott  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
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
287/2020. (VIII.04.) 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  Önkormányzata  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  287/2020.  (VIII.04.)  határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
   

„3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”

2. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

szóló  1993.  évi  III.  törvény  57.  §  (1)  bekezdése  alapján:  étkeztetés,  házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás és az 57. § (2)
bekezdése  alapján  ápolást,  gondozást  nyújtó  intézmény.  Az  otthoni  szakápolási
tevékenységről  szóló  20/1996.  (VII.26.)  NM  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti:
otthoni szakápolás.”

3. 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
8 102032 Demens betegek nappali ellátása
9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

10 107052 Házi segítségnyújtás
11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
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4. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  legfeljebb  5  évig
terjedő  határozott  időre  bízza  meg,  melyet  pályázat  kiírása  előz  meg  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, és
gyakorolja  tekintetében  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.”

5. 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
közalkalmazotti 
jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény

2
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény

3
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény

4
közfoglalkoztatási 
jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény”

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

Dunaújváros, 2020. augusztus 4.
P.H.

__________________________
Pintér Tamás

   polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy nyújtson be hiánypótlását 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. augusztus 6.

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      
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. augusztus 6.

4.         Javaslat  a  25  .  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.    Matusz  Árpád  
orvossal feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Matusz Árpád Lajos orvos

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi
körzet  ellátására  dr.  Matusz  Árpád  orvossal  feladat-ellátási  szerződés
megkötéséről. A napirendi pont rövid tartalma szerint a dunaújvárosi 25. számú
felnőtt háziorvosi körzetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata látja
el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Matusz Árpád orvos az üres praxis betöltésére
jelentkezett.  2020.  július  1.  napjától  174/2020.  közgyűlési  határozat  alapján
feladat-ellátási szerződést kötöttünk a doktor úrral, de az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ nem adta ki a praxisengedélyt, csak 2020. július 13. napján kelt
határozatában, emiatt dr. Matusz Árpád orvossal új  feladat-ellátási szerződést
kell kötni 2020. október 1. napjától.  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 egyhangú szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság  tagját,  Utassy  Éva  képviselő  asszonyt,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Utassy Éva képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  szociális  és  egészségügyi,
lakhatási  bizottság  az  előterjesztést  véleményezte.  8  egyhangú  szavazattal
közgyűlésre tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő asszony.  Kérdezem, hogy kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési
javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  2020.  október  1-től  a
dunaújvárosi  25.  számú  háziorvosi  körzetre  területi  ellátási  kötelezettséggel
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feladat-ellátási  szerződést  kíván  kötni  dr.  Matusz  Árpád  orvossal,  és
felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Matusz  Árpád
orvossal  feladat-ellátási  szerződés  megkötéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
288/  2020.     (VIII.04.)     határozata  

a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
dr. Matusz Árpád orvossal feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon
szándékát,  hogy 2020. október 1-től  a dunaújvárosi  25. számú háziorvosi  körzetre
területi  ellátási  kötelezettséggel  feladat-ellátási  szerződést  kíván  kötni  dr.  Matusz
Árpád orvossal. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerinti  feladat-ellátási
szerződést írja alá dr. Matusz Árpád orvossal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester
    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2020. augusztus 28.

5.         Javaslat  Kulcs  településfejlesztési  koncepciójáról  és  településrendezési  
eszközeiről szóló egyeztetési anyagának véleményezésére
Előadók: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  5.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Kulcs  településfejlesztési
koncepciójáról  és településrendezési eszközeiról  szóló egyeztetési anyagának
véleményezésére.  A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  Kulcs  elkészítteti  a
településfejlesztési  koncepcióját  és  a  településrendezési  eszközeit.  A
településfejlesztési koncepcióról,  az integrált  területfejlesztési stratégiáról  és a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  314/2012.  kormányrendelet  előírásainak  megfelelően
elkészíttette  az  egyeztetési  anyagot,  amellyel  kapcsolatban  kéri  az
önkormányzat véleményét. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaink!  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, 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 egyhangú 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. A döntési javaslatot
ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Kulcs
településfejlesztési  eszközeinek  egyeztetési  anyagát  elfogadja,  és  az
egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  Kulcs  településrendezési  eszközeinek  egyeztetési  anyagát
elfogadja, és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
289/  2020. (VIII.4.) határozata  

Kulcs településfejlesztési koncepciójáról és településrendezési eszközeiről szóló
egyeztetési anyagának véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulcs településfejlesztési eszközeinek
egyeztetési anyagát elfogadja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván
venni.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulcs településrendezési eszközeinek
egyeztetési anyagát elfogadja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván
venni.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert  a  határozat
közlésére Kulcs polgármesterével.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
          a polgármester

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

Határidő: 2020. augusztus 7.

6.         Javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámú  „Intercisa  Múzeum  
fejlesztése”  c.  projekt  tervezési  feladatainak  ellátására  irányuló  szerződés
megkötésére 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita ügyvezető, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  6.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-
00002  azonosítószámú „Intercisa  Múzeum fejlesztése”  című projekt  tervezési
feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére. A napirendi pont rövid
tartalma szerint  az előterjesztés az „Intercisa Múzeum fejlesztése” című projekt
vonatkozásában  a  projekt  tervezési  feladatainak  ellátásra  irányuló  szerződés
megkötését célozza. 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 egyhangú 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 7 igen egyhangú szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  tagját,  Orosz  Csaba  képviselő  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

A  bizottság  a  napirend  határozati  javaslatát  egyhangú  5  igen  szavazattal
támogatta, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi
ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Felhívom tisztelt képviselő-
társaim  figyelmét,  hogy  az  ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új  határozati
javaslatot, kérem, a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. A döntési javaslatot
ismertetem:  a  közgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  című  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  tervezett
Intercisa  Múzeum  felújításának  műszaki  terveinek  elkészítésére  az
önkormányzat a GUBAHÁMORI Korlátolt Felelősségű Társasággal vállalkozási
szerződést kössön, amely összesen 13.031.496 Ft + ÁFA, bruttó 16.550.000,- Ft
vállalkozási díjat rögzít. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a  közgyűlés  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  c.  projekt  tervezési  feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről
című határozati javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
290/  2020. (VIII.04.) határozata  

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c.
projekt tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,
hogy  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002  azonosítószámú  „Intercisa  Múzeum
fejlesztése”  c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  tervezett  Intercisa
Múzeum felújításának műszaki  terveinek elkészítésére Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  a  GUBAHÁMORI  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal
vállalkozási  szerződést  kössön,  mely  összesen  13.031.496  Ft  +  ÁFA,  bruttó
16.550.000,- Ft vállalkozási díjat rögzít. 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020 (II.14.) rendelet 7.b melléklet
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23.4.2  TOP Programok/TOP 6.1.4-2  "Múzeum  fejlesztése  műszaki  tevékenység,
tervek, kivitelezés" soron fedezetet biztosít.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a  határozat  közlésére,  továbbá felhatalmazza az  1.  pontban 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: 2020. augusztus 28.

7.         Javaslat KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”  című   
projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  7.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467
„Egyetlen Föld – az élő bolygónk”című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű
u.  41.  Irodaház  Kft.  kijelölésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az
„Egyetlen Föld – az élő  bolygónk”  című projekt  megvalósításához szükséges
rendezvények  szervezéséhez,  valamint  kommunikációs  szolgáltatások
ellátásához a pályázati feltételeknek megfelelően szükséges a beszerzési eljárás
lefolytatása. 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 egyhangú 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 7 igen egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:



20

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot
ismertetem: a  közgyűlés az „Egyetlen Föld – az élő  bolygónk”  című projekt
megvalósításához  szükséges  rendezvények  szervezéséhez,  valamint
kommunikációs  szolgáltatások  ellátásához  árajánlatkérést  rendel  el,  amely
vonatkozásában  a  beszerzési  eljárás  lefolytatására  kijelöli  a  Vasmű  út  41.
Irodaház Kft.-t  ellenérték nélkül.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése
felhatalmazza  a  polgármestert  a  projektben  meghatározott  feladatokkal
kapcsolatos további döntések meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal
összefüggő szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron
következő rendes ülésen tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”című
projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelöléséről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném jelezni a jegyzőkönyvvezető számára, hogy Szabó Zsolt képviselő úr
igennel szavazott. 

(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat,
távol lévő 5 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
291/2020. (VIII.04.) határozata

KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk”című projekt
beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelöléséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Környezeti  és  Energiahatékonysági
Operatív  Program KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő  bolygónk”
című  projekt  megvalósításához  szükséges  rendezvények  szervezéséhez  valamint
kommunikációs  szolgáltatások  ellátásához  árajánlatkérést  rendel  el,  mely
vonatkozásában a beszerzési eljárás lefolytatására kijelöli a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft-t, ellenérték nélkül.

 
2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert,  a

határozat  1.  pontjában  meghatározott  feladatokkal  kapcsolatos  további  döntések
meghozatalára  és  az  tárgyban  keletkező  és  azzal  összefüggő  szükséges
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
intézkedésekről.
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3.) Az 1. pontban megnevezett beszerzési eljárás lefolytatása során az árajánlatkérésben
meghatározott  feladatok  ellátásának  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló  5/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelete 5. melléklet 23.9
KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk" /  3.  dologi  kiadások
soron rendelkezésre áll.

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020.08.14.

                        - a beszerzési eljárás eredménye által kijelölt gazdasági szereplővel
                          történő szerződéskötésre: a beszerzési eljárás lefolytatását követő
                          10 munkanapon belül, legkésőbb 2020. szeptember 10.

8.         Javaslat    KEHOP-1.2.1-18-2019-00254   „Élhető éghajlatért  – helyi  klímastratégia  
és szemléletformálás Dunaújvárosban”    című projekt beszerzési  eljárásához a  
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére 
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  8.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254
„Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”
című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. kijelölésére. A
napirendi pont rövid tartalma szerint az „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia
és  szemléletformálás  Dunaújvárosban”  című  projekt  megvalósításához
szükséges  rendezvények  szervezéséhez  valamint  kommunikációs
szolgáltatások ellátásához  a  pályázati  feltételeknek megfelelően szükséges  a
beszerzési  eljárás  lefolytatása.  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 egyhangú 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:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  napirendi  pontot  a
pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság a  határozati  javaslatot  7
igen egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Petánszki Lajos aljegyző:

Köszönöm. Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A döntési  javaslat  a
következő:  a  közgyűlés  az  „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban”  című projekt megvalósításához szükséges
rendezvények  szervezéséhez,  valamint  kommunikációs  szolgáltatások
ellátásához árajánlatkérést rendel el, mely vonatkozásában a beszerzési eljárás
lefolytatására  kijelöli  a  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft-t  ellenérték  nélkül.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a
projektben  meghatározott  feladatokkal  kapcsolatos  további  döntések
meghozatalára  és  az  tárgyban  keletkező  és  azzal  összefüggő  szükséges
dokumentumok  aláírására  azzal,  hogy  a  közgyűlés  soron  következő  rendes
ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, intézkedésekről. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia
és szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u. 41.
Irodaház  Kft.  kijelöléséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
292/  2020. (VIII.04.) határozata  

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekt beszerzési eljárásához a Vasmű u.

41. Irodaház Kft. kijelöléséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  Környezeti  és  Energiahatékonysági
Operatív  Program  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető  éghajlatért  –  helyi
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban” című projekt megvalósításához
szükséges  rendezvények  szervezéséhez  valamint  kommunikációs  szolgáltatások
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ellátásához  árajánlatkérést  rendel  el,  mely  vonatkozásában  a  beszerzési  eljárás
lefolytatására kijelöli a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-t ellenérték nélkül.

 
2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert,  a

határozat  1.  pontjában  meghatározott  feladatokkal  kapcsolatos  további  döntések
meghozatalára  és  az  tárgyban  keletkező  és  azzal  összefüggő  szükséges
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
intézkedésekről.

3.) Az 1. pontban megnevezett beszerzési eljárás lefolytatása során az árajánlatkérésben
meghatározott  feladatok  ellátásának  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  számú  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető  éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás  Dunaújvárosban”  /  3.  dologi  kiadások  újonnan  létrehozott
előirányzat soron rendelkezésre áll.

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020.08.14.

   - a beszerzési eljárás eredménye által kijelölt gazdasági szereplővel
     történő szerződéskötésre: a beszerzési eljárás lefolytatását követő
     10 munkanapon belül, legkésőbb 2020. szeptember 10.

9.         Javaslat    dunaújvárosi  sportlétesítmények  megvalósításával  kapcsolatos  
további döntések meghozatalára
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Meghívott: Horváth Anita vezérigazgató, DVN Zrt. 

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat dunaújvárosi sportlétesítmények
megvalósításával kapcsolatos további döntések meghozatalára. A napirendi pont
rövid tartalma szerint a napirend a Dunaújvárosi sportlétesítmények, ezen belül a
kézilabdacsarnok  megvalósításával  kapcsolatos  döntések  meghozatalára
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,  és  az  I.  határozati  javaslatot  is  6  igen  szavazattal
egyangúlag elfogadásra javasolja, a II. határozati javaslatot is 6 igen szavazattal
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közgyűlési tárgyalásra elfogadja és javasolja, és a III. határozati javaslatot is 6
igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadni.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság tárgyalta a napirendi  pontot,  és 7 igen egyhangú
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, így az I. határozati javaslatot
is 7 igen egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra, a II. határozati javaslatot is
7 igen egyhangú szavazással javasolja elfogadni, és a III. határozati javaslatot is
7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a közgyűlésnek elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Most  kérdezem  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság  elnökét,  Motyovszki  Mátyás  képviselő  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport
és turisztikai bizottság tárgyalta a napirendi pontot, az I. és II. és III. határozati
javaslatot  is  6  igen  szavazattal  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a
közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Én is köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Felhívom tisztelt
képviselő-társaim figyelmét,  ahogy már hallották,  az előterjesztés I.,  II.  és III.
határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Mindegyik  határozati  javaslatról  külön-külön
kell szavaznunk. Az I. döntési javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Petánszki Lajos aljegyző:
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Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az I. határozati javaslat
a  következő:  a  közgyűlés  a  határozat  mellékletét  képező  a  dunaújvárosi
sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos tervezési programot elfogadja.
A közgyűlés jelen határozatával utasítja a DV N Zrt.-t, hogy a tervezési program
alapján  készítse  elő  a  támogató  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  felé  a
Támogatási  Szerződés  3.  számú módosításának  tervezetét  és  hozzá tartozó
mellékleteket a beruházás megvalósítása érdekében. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
293/2020. (VIII.04.) határozata

a dunaújvárosi sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos további döntések
meghozataláról, a tervezési program elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése jelen  határozat  mellékletét  képező a
dunaújvárosi  sportlétesítmények megvalósításával  kapcsolatos  tervezési  programot
elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával utasítja a DVN Zrt.-t,
hogy az 1. pont szerinti program alapján készítse elő a Támogató Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé a Támogatási Szerződés 3. számú módosításának tervezetét és
hozzá tartozó mellékleteket a beruházás megvalósítása érdekében.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a
támogatási szerződés 3. módosításának előkészítéséhez szükséges dokumentumok
aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
      a DVN Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - határozat közlésére: 2020.augusztus 10.
    - a szerződésmódosítás dokumentumainak előkészítésére és annak

                   Támogató felé történő megküldésére: 2020. szeptember 01.



26

Pintér Tamás polgármester:

A II. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Petánszki Lajos aljegyző:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A II. döntési javaslat a következő: a
közgyűlés a dunaújvárosi  Kézilabdacsarnok beruházás érdekében a tervezési
szolgáltatásra  irányuló  nyílt  közbeszerzési  eljárás  elindítása  mellett  dönt.  A
közgyűlés  a  beruházás  megvalósítására  irányuló  beruházással  összefüggő
Megbízási  Szerződés  feltételeit  elfogadja,  és  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására a
BMSK Zrt.-vel.  A közbeszerzés központi  költségvetési  forrás felhasználásával
valósul meg, önkormányzati forrást és a támogatási forrást a megbízási díj nem
igényel. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző 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 sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos további
döntések  meghozataláról,  a  BMSK  Zrt.-vel  megkötendő  járulékos  közbeszerzési
szolgáltatás nyújtására szóló megbízási szerződés megkötéséről a tervezési szolgáltatások
ellátására vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Gombos István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
294/2020. (VIII.04.) határozata

a dunaújvárosi sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos további döntések
meghozataláról, a BMSK Zrt.-vel megkötendő járulékos közbeszerzési szolgáltatás

nyújtására szóló megbízási szerződés megkötéséről a tervezési szolgáltatások
ellátására vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  dunaújvárosi  Kézilabdacsarnok
beruházás érdekében a tervezési szolgáltatásra irányuló nyílt közbeszerzési eljárás
elindítása mellett dönt.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  megnevezett  cél
érdekében -jelen határozat mellékletét képező- a beruházás megvalósítására irányuló
beruházással  összefüggő  Megbízási  Szerződés  feltételeit  elfogadja  és  egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok
aláírására  a  BMSK  Zrt.-vel.  A  közbeszerzés  központi  költségvetési  forrás
felhasználásával  valósul  meg,  önkormányzati  forrást  és  a  támogatási  forrást  a
megbízási díj nem igényel.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési
eljárás járulékos költségei, mint a hirdetmény-feladási, közbeszerzési hirdetménnyel
kapcsolatos egyéb eljárási és rendszerhasználati díjak DMJV Önkormányzatát terhelik
mely várhatóan 500.000,- Ft, melyre DMJVÖ Közgyűlésének 5/2020.(II.14.) számú “a
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló”  önkormányzati
rendelet  5. mell. 23. 7. Dunaújváros Kézilabda Csarnok beruházás Dologi kiadások
során rendelkezésre áll. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester

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

                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - határozat közlésére: 2020. augusztus 10.

    - a szerződés aláírására: 2020. szeptember 01.

Pintér Tamás polgármester:

A III. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Petánszki Lajos aljegyző:

Köszönöm.  A  döntési  javaslat  a  következő:  a  közgyűlés  a  dunaújvárosi
Kézilabdacsarnok  beruházás  érdekében  a  kivitelezési  szolgáltatásra  irányuló
feltételes,  nyílt  közbeszerzési  eljárás  elindítása  mellett  dönt.  A  közgyűlés  a
beruházás  megvalósítására  irányuló  beruházással  összefüggő  Megbízási
Szerződés  feltételeit  elfogadja,  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására a BMSK Zrt.-vel. A
közbeszerzés  központi  költségvetési  forrás  felhasználásával  valósul  meg,
önkormányzati  forrást  és  a  támogatási  forrást  a  megbízási  díj  nem  igényel.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

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

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a dunaújvárosi sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos további
döntések  meghozataláról,  a  BMSK  Zrt.-vel  megkötendő  járulékos  közbeszerzési
szolgáltatás  nyújtására  szóló  megbízási  szerződés  megkötéséről  a  kivitelezési
szolgáltatások ellátására vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
295/2020. (VIII.04.) határozata

a dunaújvárosi sportlétesítmények megvalósításával kapcsolatos további döntések
meghozataláról, a BMSK Zrt.-vel megkötendő járulékos közbeszerzési szolgáltatás
nyújtására szóló megbízási szerződés megkötéséről a kivitelezési szolgáltatások

ellátására vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  dunaújvárosi  Kézilabdacsarnok
beruházás  érdekében  a  kivitelezési  szolgáltatásra  irányuló  feltételes,  nyílt
közbeszerzési eljárás elindítása mellett dönt.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  megnevezett  cél
érdekében -jelen határozat mellékletét képező- a beruházás megvalósítására irányuló
beruházással  összefüggő  Megbízási  Szerződés  feltételeit  elfogadja  és  egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok
aláírására  a  BMSK  Zrt.-vel.  A  közbeszerzés  központi  költségvetési  forrás
felhasználásával  valósul  meg,  önkormányzati  forrást  és  a  támogatási  forrást  a
megbízási díj nem igényel.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési
eljárás járulékos költségei, mint a hirdetmény-feladási, közbeszerzési hirdetménnyel
kapcsolatos egyéb eljárási és rendszerhasználati díjak DMJV Önkormányzatát terhelik
mely várhatóan 500.000,- Ft, melyre DMJVÖ Közgyűlésének 5/2020.(II.14.) számú “a
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló”  önkormányzati
rendelet  5. mell. 23. 7. Dunaújváros Kézilabda Csarnok beruházás Dologi kiadások
során rendelkezésre áll. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester

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

                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - határozat közlésére: 2020. augusztus 10.

    - a szerződés aláírására: 2020. szeptember 01.

10.       Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására - 2020. évre  
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  10.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  sportpályázatra  érkezett
alapítványi  kérelmek elbírálására 2020.  évre.  A napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  az önkormányzat polgármesteri határozat alapján pályázatot hirdetett a
sportszervezeteket,  sportvállalkozások  támogatására  elkülönített  összeg
elnyerésére, illetve célirányos felhasználására. A pályázatokat 2020. július 15-ig
kellett  benyújtani  a  2020.  évi  támogatásokra  vonatkozóan.  A  sportpályázatra
alapítványi  kérelmek  is  érkeztek,  melyekről  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) pontja értelmében
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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  Közgyűlés!  A napirendi  pontot  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 6 igen egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásnak
elfgoadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Most  kérdezem  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság elnökét, Motyovszki Mátyás elnök urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság 6 igennel, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek
a napirendi pontot.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 7 igen egyhangú szavazattal
közgyűlésnek 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 javaslatot
ismertetem, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 514/2020.
polgármesteri határozata  alapján  kiírt  Sportpályázatra  benyújtott  alapítványi
kérelmekről  az  alábbi  döntést  hozza:  a  pályázó  neve  Dunaújváros
Tornasportjáért  Alapítvány  750.000,-  Ft  támogatási  összeget,  a  Kőrösi
Diákalapítvány 200.000,- Ft támogatási összeget, a Dunaújvárosi Birkózósport
Alapítvány  500.000,-  Ft  támogatási  összeget,  a  Dunaújváros  Utánpótlás
Sportjáért  Alapítvány  1.000.000,-  Ft  támogatási  összeget,  a  Petőfis
Tanítványainkért  Alapítvány  támogatási  összege  pedig  100.000,-  Ft-ban
határozza meg.

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  Sportpályázatra  érkezett  alapítványi  kérelmek  elbírálásáról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
296/2020. (VIII. 04.) határozata

a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  514/2020.(VI.05.)  PM határozata
alapján  kiírt  Sportpályázatra  benyújtott  alapítványi  kérelmekről  az  alábbi  döntést
hozza:

Pályázó neve Támogatás 

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány 750.000,- Ft

Kőrösi Diákalapítvány 200.000,- Ft

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 500.000,- Ft

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány 1.000.000,- Ft

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 100.000,- Ft

A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének  5.a.  melléklet  13.  „sport  célok  és  feladatok”  „Sportfeladatokra
felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy az  1.
pontban  meghatározott  döntésről  értesítse  a  pályázókat,  továbbá  kösse  meg  a
nyertes  pályázókkal  a  támogatási  szerződéseket,  és  gondoskodjon  a
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről.

Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester      
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

                a határozat végrehajtására: 2020. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
foglalt  döntést  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 5.a melléklet 13. „sport célok
és  feladatok”  alcím  alatt  szereplő  „Sportfeladatokra  felosztható  keret”  előirányzat
terhére  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester
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              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
              - a költségvetés módosításáért:
                a jegyző
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja

11.       Javaslat a DVG Zrt. által üzemeltetett Radari Sporttelep használatára a Dunai  
Ökölvívó  Sportegyesület,  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball  Sportegyesület,
valamint a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére 
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
           az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 11. napirendi pontunkra, amely  javaslat a DVG Zrt. által üzemeltetett
Radari Sporttelep használatára a Dunai Ökölvívó Sportegyesület, a Dunaújvárosi
Amerikai Futball Sportegyesület, valamint a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub
Sportegyesület részére. A napirendi pont rövid tartalma szerint az önkormányzat
2020.  évi  költségvetése  bruttó  7.620.000,-  Ft  támogatást  biztosít  a  Dunai
Ökölvívó  Sportegyesület,  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball  Sportegyesület,
valamint a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére a Radari
tömegsporttelep  használatára.  A  támogatás  odaítéléséhez  a  költségvetés
módosítása  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  Közgyűlés!  A napirendi  pontot  az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  a
közgyűlésnek elfogadásra.

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  Közgyűlés!  A  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 7 igen egyhangú szavazattal
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.  És most  az ifjúsági,  sport  és turisztikai  bizottság elnökét,
Motyovszki Mátyás elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az
előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság  a  határozati  javaslatot  6  igen  egyhangú  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,  ezért  a  döntési
javaslat ismertetésére felkérem aljegyző urat.

Dr. Petánszki Lajos aljegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat
szerint  a  közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  a  DVG Zrt.  által  üzemeltetett  Radari
Sporttelep  használatára  bruttó  7.620.000,-  Ft  támogatást  biztosít  a  Dunai
Ökölvívó  Sportegyesület,  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball  Sportegyesület,
valamint a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére azzal,
hogy a Dunai Ökölvívó Sportegyesület nem rendelkezik kizárólagos használattal
a  Radari  Sporttelepen  található  Nyers  László  Küzdősport  Centrumban.  A
közgyűlés  a   támogatási összeget a  költségvetési rendelet 5.  melléklet  „14.
Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi  kiadások” sorról   történő
átcsoportosítással biztosítja. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a DVG Zrt. által üzemeltetett Radari Sporttelep használatáról a Dunai
Ökölvívó  Sportegyesület,  a  Dunaújvárosi  Amerikai  Futball  Sportegyesület,  valamint  a
Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére című határozati javaslatot  –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
297/2020. (VIII.04.) határozata
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a DVG Zrt. által üzemeltetett Radari Sporttelep használatáról a Dunai Ökölvívó
Sportegyesület, a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület, valamint a

Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület részére 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  a
DVG  Zrt.  által  üzemeltetett  Radari  Sporttelep  használatára  bruttó  7.620.000,-  Ft
támogatást biztosít a Dunai Ökölvívó Sportegyesület, a Dunaújvárosi Amerikai Futball
Sportegyesület,  valamint  a  Dunaújváros  Utánpótlás  Futball  Klub  Sportegyesület
részére azzal,  hogy a Dunai  Ökölvívó Sportegyesület  nem rendelkezik kizárólagos
használattal a Radari Sporttelepen található Nyers László Küzdősport Centrumban.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  támogatási összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete 5.  melléklet  „14.
Vagyongazdálkodási  feladatok 3.  dologi  kiadások” sorról   történő átcsoportosítással
biztosítja.                

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 határozatnak az előkészítő osztályra történő
                megérkezésétől számított 8 napon belül

                
3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  a  határozat

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott
döntés  alapján  a  sportegyesületekkel  a  céltámogatási  szerződést  kösse  meg azt
követően,  hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról  és a regionális  támogatási  térképről  szóló 37/2011. (III.  22.)
Korm. rendelet alapján az európai uniós források felhasználásáért  felelős miniszter
előzetes  felülvizsgálata  eredményeként  kiadott  nyilatkozat  szerint  a  szerződésben
nyújtandó  támogatás  nem  minősül  állami  támogatásnak,  vagy  a  bejelentett
támogatási  tervezet  a  csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági
rendeletek  vagy  a  csoportmentességi  rendeletek  hatálya  alá  tartozó  állami
támogatásnak  minősül.  A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a
szerződéstervezetnek  az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására, továbbá
a sportszervezetek között a támogatási összegkeret elosztására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

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

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                         a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                         felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                         eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül



34

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az  1.  pontban  foglalt  döntést  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet  5. melléklet
„14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  dologi  kiadások” előirányzat  terhére  vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
              - 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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja

12.       Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben  
külső  szakértők  bevonására  és  vonatkozó  megbízási  szerződések
véleményezésére
Előadók: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  12.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  dunaújvárosi  helyi
közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső szakértők bevonására
és vonatkozó megbízási szerződések véleményezésére. A napirendi pont rövid
tartalma szerint  az előterjesztés megbízási szerződés keretében külső szakértői
feladatok  ellátására  tesz  javaslatot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  helyi
autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra
megújításának támogatása érdekében. 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 a „B” határozati javaslatot 6 igen egyhangú
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  a  „B”  határozati  javaslatot  7  igen  egyhangú
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nincs. Felhívom tisztelt képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  az  előterjesztés  „A”  és  „B”  változatú  határozati  javaslatokat
tartalmaz. Ezen belül az „A” változat I. és II. határozati javaslatokat tartalmaz.
Elsőként  a  „B”  változatot  ismertetem:  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a
menetrendi  struktúra  megújításának  támogatása  érdekében  és  azzal
összefüggésben külső szakértői feladatok ellátására a hatályos jogszabályoknak
megfelelően legalább három árajánlatot kér be az alábbi szakértőktől: Botyánszki
Tamás,  Győrfi  Péter és  a  Mobillisimus  Kft. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a bekért árajánlatnak részletesen
tartalmaznia kell, hogy a megbízási díj ellenében milyen konkrét feladatot, milyen
időintervallumon belül vállal az ajánlattevő. 

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

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben
külső szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések vélményezéséről című
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
298/2020. (VIII.04.)   határozata  

 a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben külső
szakértők bevonására és vonatkozó megbízási szerződések véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  helyi  autóbuszos  közösségi
közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra  megújításának  támogatása
érdekében és azzal  összefüggésben külső szakértői  feladatok ellátására a hatályos
jogszabályoknak megfelelően legalább három árajánlatot kér be az alábbi szakértőktől:

-  Botyánszki Tamás
-  Győrfi Péter
-  Mobillisimus Kft.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
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bekért árajánlatnak részletesen tartalmaznia kell, hogy a megbízási díj ellenében milyen
konkrét feladatot, milyen időintervallumon belül vállal az ajánlattevő.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

              a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő
                megérkezésétől számított 8 napon belül

13.       Javaslat  a  3684  helyrajzi  számú  ingatlan  terhére  átjárási  és  útszolgalom  
alapítására
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat a 3684 helyrajzi számú ingatlan
terhére  átjárási  és  útszolgalom  alapítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  az  előterjesztés  a  3684  helyrajzi  számú  ingatlan  terhére  átjárási  és
útszolgalom alapítására 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 Közgyűlés! A határozati, a napirendi pontot az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen egyhangú szavazattal  közgyűlési
tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

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  Közgyűlés!  A  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  6  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. A döntési javaslatot
ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése úgy
határoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 1/1  arányú
tulajdonát képező dunaújvárosi belterület 3683 helyrajzi szám alatt felvett, 17081
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m2  alapterületű „erdő községi mintatér” megnevezésű ingatlan terhére a Tumpek
Ferenc tulajdonát képező, 3684  helyrajzi szám alatt felvett,  természetben 2400
Dunaújváros, Magyar út 87. „felülvizsgálat alatt”  található, 1208 m2  alapterületű
„kivett  alkotóház”  megnevezésű  ingatlan  javára  átjárási  és  útszolgalmi  jog
kerüljön bejegyzésre ingyenesen 22  m2 területre az ingatlan-nyilvántartásban a
mellékelt  szerződés  és  változási  vázrajz  szerinti  tartalommal  és  feltételekkel,
szolgalmi jog alapítása jogcímén.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  3684  helyrajzi  számú  ingatlan  terhére  átjárási  és  út  szolgalom
alapításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
299/2020. (VIII.04.)   határozata  

a 3684 helyrajzi számú ingatlan terhére átjárási és út szolgalom alapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 1/1  arányú  tulajdonát  képező
dunaújvárosi  belterület  3683 hrsz.  alatt  felvett,  17081 m2  alapterületű  „erdő községi
mintatér”  megnevezésű ingatlan terhére  a Tumpek Ferenc tulajdonát  képező,  3684
hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Magyar út 87. „felülvizsgálat alatt”
található, 1208 m2  alapterületű „kivett alkotóház” megnevezésű ingatlan javára átjárási
és út  szolgalmi  jog kerüljön bejegyzésre ingyenesen,  22  m2 területre,  az ingatlan-
nyilvántartásban a mellékelt  szerződés és változási  vázrajz szerinti  tartalommal és
feltételekkel, szolgalmi jog alapítása jogcímén.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
határozat közlésére és  felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
szolgalmi jogot alapító szerződés aláírására.

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
            a polgármester
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                        
            a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője

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

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

14.       Javaslat a    Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit  Kft. által  benyújtott,  a közfeladat  
ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás megtárgyalására  
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
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           az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
Meghívott: Tiger Szabolcs ügyvezető, Dunaújvárosi Turisztikai Nkft.

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  14.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai
Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a  közfeladat  ellátáshoz  kapcsolódó  2019.  évi
ellentételezés-felhasználás  megtárgyalására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. benyújtotta a közfeladat ellátáshoz
kapcsolódó  ellentételezés-felhasználás  elszámolását.  Az  ellentételezésről,
melynek  összege  1.790.894,-  Ft  megfizetéséről  a  közgyűlésnek  kell  döntenie.
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 egyhangú szavazattal közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

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  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  6  igen
egyhangú szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és
társadalmi  kapcsolati  bizottság  tagját,  Orosz  Csaba  képviselő  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati  bizottság  a  napirend  határozati  javaslatát  egyhangúan  5  igen
szavazattal támogatta, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok,  ezért  a  döntési  javaslat
ismertetésére felkérem aljegyző urat.
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Dr. Petánszki Lajos aljegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat
szerint a közgyűlés megismerte és elfogadja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit
Kft.  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejött
közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2019. évben
biztosított  117.360.000,-  Ft  forrás  felhasználásáról  készült  2019.  évi
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről  szóló  elszámolást  1.790.894,-  Ft
veszteséggel,  valamint  az  Éves  Működési  Jelentést.  A  közgyűlés  utasítja  a
költségvetési  és  pénzügyi  osztályt,  hogy a  javaslat  1.  pontjában   hivatkozott
1.790.894,- Ft alulkompenzácós különbséget a közfeladat ellátási szerződésben
rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit
Kft. részére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, aljegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  által  benyújtott,  a közfeladat
ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás elszámolásáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Tóth  Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
300/2020. (VIII.04.) határozata   

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz
kapcsolódó 2019. évi ellentételezés-felhasználás elszámolásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  (2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  10/A.)  és
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata között  létrejött  közfeladat  ellátási
szerződésben  meghatározott  feladatok  ellátására  2019.  évben  biztosított
117.360.000,-  Ft  forrás  felhasználásáról  készült  2019.  évi
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről  szóló  elszámolást  1.790.894,-  Ft
veszteséggel (alulkompenzáció), valamint az Éves Működési Jelentést. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi
Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 1.790.894,- Ft alulkompenzácós különbséget
a  közfeladat  ellátási  szerződésben  rögzítettek  szerint  30  napon  belül  utalja  át  a
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére, valamint felhatalmazza a polgármestert,
hogy  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről, és felkéri jelen határozat közlésére.
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást
biztosít  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a. melléklete 14.
Vagyongazdálkodási  feladatok  14.1.  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások során.

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 osztály részére való
                  megküldést követő 8 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2.
pontjában  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  következő
módosítása során vegye figyelembe.

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

Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja

15.       Javaslat    az   Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  a  2020.  augusztus  25-i  
taggyűlés napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára  
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 15. napirendi pontunkra, amely javaslat az Energo-Hőterm Beruházó,
Működtető  Kft.  a  2020.  augusztus  25-ei  taggyűlés  napirendi  pontjaiban  az
önkormányzat  tag  szavazatára.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az
ügyvezető lemondása és a társaság további működéséhez kapcsolódó döntések
meghozatala  érdekében  a  gazdasági  társaság  taggyűlést  kíván  tartani.  A
gazdálkodási rendelet alapján a tulajdonosi döntések meghozatala a közgyűlés
hatáskörébe tartozik. 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 és 1 tartózkodás mellett
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. 
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 5 igennel 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. Felhívom tisztelt
képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az  ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új
határozati javaslatot, kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. A
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint
önkormányzat  tag  az  Energo  Hőterm Beruházó,  Működtető  Kft.  a  2020.
augusztus  25-re  rendkívüli  taggyűlésén  az  alábbi  napirendi  pontokról  az  itt
meghatározottak szerint kíván szavazni:

1. Az  önkormányzat  tag  a  Ptk.  3:190.  §  (2)  bekezdés alapján  új  napirend
felvétel jogával élve az 1. és 2. napirendi pontokban felvett kérdések külön-
külön napirendi pontként történő felvételét és az arról történő külön-külön
szavazást indítványozza és további egy új napirend felvételét az alábbiak
szerint:

2.  Ügyvezető lemondása
A  Ptk.  3:25.  §  (4)  bekezdés  alapján  a  társaság  működőképességére
tekintettel  az  önkormányzat  tag  javasolja,  hogy  Busi  Éva  lemondása  a
bejelentéstől  számított  hatvanadik  napon  váljon  hatályossá,  a  társaság
Energott  Kft.  tagja  által  jelölt  ügyvezetője  ezen  időponttól  töltse  be
tisztségét. 

3. Ügyvezető megválasztása: 
Társasági  szerződés VII.  fejezet  L  pont  szerint:  ,,Felek  rögzítik,  hogy a
társaság ügyvezetőjét mindenkor az Energott Kft. tag jogosult kijelölni." 

A  rendelkezésre  tekintettel  2020.09.22-i  hatállyal  az  Energott  Kft.  által
javasolt tag kerüljön megválasztásra.

4. Tőkepótlás
Az önkormányzat tag a Tőkepótlásról nemmel szavaz.

5. A CO2 kvóta megfizetésére történő felhívása az Energott Kft-nek, nemfizetés
esetén perindítás
„Az Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  írásban  szólítsa  fel  az
Energott  Kft.-t  elévülési  határidőn  belül  a  Társaság  által
megfizetett/megvásárolt illetve meg nem fizetett/illetve vissza nem adott CO2
kvótával  és  az  ehhez  kapcsolódó  bírságokkal  összefüggésben  a
Társaságnak a Magyar Állam felé fennálló tartozásával megegyező összeget
15  napon  belül  megfizetésére  azzal,  hogy  annak  elmaradása  esetén  a
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Társaság 15 napon belül indítson peres eljárást a követelés érvényesítése
érdekében az Energott Kft.-vel szemben.”

Az önkormányzat tag igennel szavaz.
6.  2018. évi éves beszámoló

Az  önkormányzat  tag  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
825/2019. határozata, és az abban foglalt indokok alapján nem fogadja el a
társaság beszámolóját. 

7. 2019. évi éves beszámoló
Az önkormányzat  tag Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere a
429/2020.  határozata  és  az  abban  foglalt  indokok  alapján az  Energo-
Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte, azt
830.763.000,-  Ft  mérleg főösszeggel  és -851.410.000,-  Ft  mérleg szerinti
eredménnyel, ami veszteség nem fogadja el.

8. A  társaság  engedélyes  tevékenysége  folytatásáról,  a  további  működés
feltételeiről  
Az önkormányzat tag nem járul hozzá, tiltakozik, egyrészt, mint a DVG Zrt.
egyedüli részvényese, amely társaság a DVCSH Kft. többségi tulajdonosa,
másrészt  mint  a  távhőszolgáltatási  közfeladat-ellátás  felelőse  -  hogy  a
DVCSH  Kft.  lépjen  be  a  HSZ  2008   Hőszolgáltatási  szerződésbe  az
Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  helyébe,  mivel  ez  álláspontja
szerint veszélyezteti egyrészt a városi távhőszolgáltatás ellátását, különösen
amiatt, hogy a szerződés alapján az Energott Kft. által a CO2 kvóta nem
került  megfizetésre,  ami  az  Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
veszteséges működéséhez nagymértékben hozzájárult, és nem ismert olyan
biztosíték,  amely  a  szerződés  betartását  garantálná,  másrészt
veszélyeztetheti  a  DVG  Zrt.  működését,  gazdálkodása  biztonságát,
közfeladat-ellátását.

9. Döntés  a  Társaság  működésének  felfüggesztéséről,  engedélyes
tevékenységének  befejezéséről,  azok  jóváhagyása  2020.  október  1.
napjával
Az  önkormányzat  tag  nemmel  szavaz  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere  430/2020.  határozata  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Polgármestere 488/2020. határozata alapján egyrészt az Energo-Hőterm Kft.
engedélyeinek visszaadásáról, és a Hőszolgáltatási szerződés HSZ 2008 és
a  Bérleti  üzemeltetési  szerződés  2018.  közös  megegyezéssel  való
megszüntetéséről,  a  társaság  fizetésképtelenségi  eljárásának
megindításáról, a fizetésképtelenség megállapításáról.

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.-t, hogy a
DVCSH  Kft.  2020.08.12.  8.30  órára  összehívott  taggyűlésén  napirend
kiegészítéseként,  ennek hiányában új  taggyűlés összehívásával  az alábbi
napirendi pontok felvételét kezdeményezze:
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- Döntés arról,  hogy a DVCSH Kft.  lépjen be a HSZ 2008 Hőszolgáltatási
szerződésbe az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. helyébe;

- Döntés a  DVCSH Kft. részvételéről a MÖViT Zrt.-ben

- A  DVG  Zrt.  nem  járul  hozzá,  hogy  a  DVCSH  Kft.  a  HSZ  2008
Hőszolgáltatási szerződésbe az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.
helyébe lépjen;

- A DVG Zrt. nem járul hozzá, hogy a DVCSH Kft. a MÖViT Zrt-be tagként
belépjen  és  a  6  gázmotor  és  kiegészítő  vagyonelemek    50%-os
tulajdonjogát a MÖViT Zrt-be apportálja, az erre vonatkozó Alapszabályt,
illetve Alapszabály módosítást a DVCSH Kft. az Energott Kft-vel, az ALFA-
NOVA Kft-vel és a PERKONS DHŐ Kft-vel aláírja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az Energo-Hőterm Beruházó,  Működtető Kft.  a  2020.  augusztus  25-i
taggyűlés napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára című határozati javaslatot
– mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Utassy Éva), tartózkodott 1
fő (Tóth Kálmán), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
301/2020. (VIII.04.) határozata

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus 25-i taggyűlés
napirendi pontjaiban az önkormányzat tag szavazatára

I. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  önkormányzat  tag  az  Energo
Hőterm Beruházó, Működtető Kft. a 2020. augusztus 25-re rendkívüli taggyűlésén az
alábbi napirendi pontokról az itt meghatározottak szerint kíván szavazni:

1. Az önkormányzat tag a Ptk. 3:190. § (2) bekezdés alapján új napirend felvétel
jogával  élve  az  1.  és  2.  napirendi  pontokban  felvett  kérdések  külön-külön
napirendi pontként történő felvételét és az arról történő külön-külön szavazást
indítványozza és további egy új napirend felvételét az alábbiak szerint:

2.  Ügyvezető lemondása
A  Ptk.  3:25  (4)  bekezdés  alapján  a  társaság  működőképességére  tekintettel  az
önkormányzat  tag  javasolja,  hogy  Busi  Éva  lemondása  a  bejelentéstől  számított
hatvanadik  napon  váljon  hatályossá,  a  társaság  Energott  Kft.  tagja  által  jelölt
ügyvezetője ezen időponttól töltse be tisztségét. 

3.Ügyvezető megválasztása: 
Társasági szerződés VII. fejezet L pont szerint: ,,Felek rögzítik, hogy a társaság 
ügyvezetőjét mindenkor az Energott Kft. tag jogosult kijelölni." 
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A rendelkezésre tekintettel 2020.09.22-i hatállyal az Energott Kft. által javasolt tag 
kerüljön megválasztásra.

4. Tőkepótlás
Az önkormányzat tag a Tőkepótlásról nemmel szavaz.

5. A CO2 kvóta megfizetésére történő felhívása az Energott Kft-nek, nemfizetés
esetén perindítás
„Az Energo-Hőterm Beruházó,  Működtető Kft.  írásban szólítsa fel  az Energott  Kft.-t
elévülési  határidőn  belül  a  Társaság  által  megfizetett/megvásárolt  illetve  meg  nem
fizetett/illetve  vissza  nem adott  CO2 kvótával  és  az  ehhez  kapcsolódó  bírságokkal
összefüggésben a Társaságnak a Magyar Állam felé fennálló tartozásával megegyező
összeg  15  napon  belül  megfizetésére  azzal,  hogy  annak  elmaradása  esetén  a
Társaság 15 napon belül indítson peres eljárást a követelés érvényesítése érdekében
az Energott Kft.-vel szemben.”

Az önkormányzat tag igennel szavaz.

6.  2018. évi éves beszámoló
Az  önkormányzat  tag  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  825/2019.
( (XII.23.) határozata, és az abban foglalt indokok alapján nem fogadja el a társaság
beszámolóját. 

7. 2019. évi éves beszámoló
Az önkormányzat tag Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 429/2020.
(V.19.) határozata és az abban foglalt indokok alapján az Energo-Hőterm Beruházó,
Működtető  Kft.  2019.  évi  beszámolóját  megismerte,  azt 830.763  e  Ft  mérleg
főösszeggel és -851.410 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) nem fogadja el.

8.A  társaság  engedélyes  tevékenysége  folytatásáról,  a  további  működés
feltételeiről  
Az önkormányzat tag nem járul hozzá, tiltakozik, egyrészt, mint a DVG Zrt. egyedüli
részvényese,  mely  társaság a  DVCSH Kft.  többségi  tulajdonosa,  másrészt  mint  a
távhőszolgáltatási közfeladat-ellátás felelőse - hogy a DVCSH Kft. lépjen be a HSZ
2008   Hőszolgáltatási  szerződésbe  az Energo-Hőterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
helyébe,  mivel  ez  álláspontja  szerint  veszélyeztetheti  egyrészt  a  városi
távhőszolgáltatás ellátását, különösen amiatt, hogy a szerződés alapján az Energott Kft.
által  a  CO2  kvóta  nem  került  megfizetésre,  ami  az  Energo-Hőterm  Beruházó,
Működtető Kft. veszteséges működéséhez nagymértékben hozzájárult, és nem ismert
olyan biztosíték, mely a szerződés betartását garantálná, másrészt veszélyeztetheti a
DVG Zrt. működését, gazdálkodása biztonságát, közfeladat-ellátását.

9.  Döntés  a  Társaság  működésének  felfüggesztéséről,  engedélyes
tevékenységének befejezéséről, azok jóváhagyása 2020. október 01. napjával
Az önkormányzat tag nemmel szavaz Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
430./2020.  (V.19.)  határozata,  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere
488./2020. (V.27.) határozata alapján:
- az Energo-Hőterm Kft. engedélyeinek visszaadásáról; 
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- a Hőszolgáltatási szerződés HSZ 2008 és a Bérleti  üzemeltetési szerződés 2018.
közös megegyezéssel való megszüntetéséről;
-  a  társaság  fizetésképtelenségi  eljárásának  megindításáról,  a  fizetésképtelenség
megállapításáról.

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt-t, hogy a DVCSH Kft.
2020.08.12.  8.30  órára  összehívott  taggyűlésén  napirend  kiegészítésként,  ennek
hiányában  új  taggyűlés  összehívásával  az  alábbi  napirendi  pontok  felvételét
kezdeményezze:
- Döntés arról, hogy a DVCSH Kft. lépjen be a HSZ 2008 Hőszolgáltatási   szerződésbe
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. helyébe;
- Döntés a  DVCSH Kft. részvételéről a MÖViT Zrt-ben

- A  DVG  Zrt.  nem  járul  hozzá,  hogy  a  DVCSH  Kft.  a  HSZ  2008  Hőszolgáltatási
szerződésbe az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. helyébe lépjen;

- A DVG Zrt. nem járul hozzá, hogy a DVCSH Kft. a MÖViT Zrt-be tagként belépjen és
a  6  gázmotor  és  kiegészítő  vagyonelemek  50%-os  tulajdonjogát  a  MÖViT  Zrt-be
apportálja, az erre vonatkozó Alapszabályt, illetve Alapszabály módosítást a DVCSH
Kft. az Energott Kft-vel, az ALFA-NOVA Kft-vel és a PERKONS DHŐ Kft-vel aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

                a DVG Zrt. vezérigazgató
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

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

16.       Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-  
2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadására
Előadók: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnök
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

           a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  16.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. és 2024. évekre vonatkozó gazdasági
programjának  elfogadására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-
ban foglaltak alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
gazdasági  programban,  fejlesztési  tervben  rögzíti.  A  gazdasági  program,
fejlesztési  terv  a  képviselő-testület  megbízatásának időtartamára vagy az  azt
meghaladó időszakra szól.  A  gazdasági  program helyi  szinten meghatározza
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mindazokat  a  célkitűzéseket  és  feladatokat,  amelyek  a  helyi  önkormányzat
költségvetési  lehetőségeivel  összhangban  a  helyi  társadalmi,  környezeti  és
gazdasági  adottságok  átfogó  figyelembevételével  a  helyi  önkormányzat  által
nyújtandó feladatok biztosítását,  színvonalának javítását szolgálják. 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 egyhangú 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 7 igen egyhangú szavazattal
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és
társadalmi  kapcsolati  bizottság  tagját,  Orosz  Csaba  képviselő  urat,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati  bizottság  a  napirendi  határozati  javaslatot  egyhangú  5  igen
szavazattal támogatta, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Kérdezem  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság  elnökét,  Motyovszki  Mátyás  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság  a  határozati  javaslatot  6  igen  egyhangú  szavazattal  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  kérdezem  a  közbiztonsági  és
környezetvédelmi  bizottság  elnökét,  szintén  Orosz  Csaba  elnök  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és környezetvédelmi
bizottság  a  határozati  javaslatot  9  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a
közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság tagját, Utassy Éva képviselő asszonyt, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést.

Utassy Éva képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási bizottság 8 egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
találta az előterjesztést.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő asszony.  Kérdezem, hogy kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  van-e.  Egy  jelentkezést  látok.  Szabó  Zsolt
alpolgármester úr, parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  szépen  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én
mindenekelőtt szeretném megköszönni a hivatal minden dolgozójának, aki részt
vett  az  anyag  elkészítésében.  Másrészt  pedig  szeretnék  egy  módosító
indítvánnyal élni, a II. bekezdés, az önkormányzati likvidás fenntartására irányuló
célkitűzések e) pontjában szeretném kérni, hogy a mondat az úgy hangozzon,
hogy  „fenntartani  kívánt,  nem  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátásában
szorgalmazni kell a társadalmi önszerveződések általi feladatellátást”. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  alpolgármester  úr.  Akkor  először  szavazást  rendelek el  a
módosító javaslatról.

Aki elfogadja azt, az kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
302/2020. (VIII.04.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító indítványáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatta  Szabó  Zsolt
alpolgármester azon módosító indítványát, hogy a határozati javaslat mellékletét képező
gazdasági  program  I.  fejezetének  2.  e)  pontjában  a  „fenntartani  kívánt,  nem  kötelező
önkormányzati feladatok ellátásában szorgalmazni kell a társadalmi önszerveződések általi
feladatellátást” szöveg szerepeljen.

Pintér Tamás polgármester:

A  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal,
illetve  módosított  tartalommal  elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020-2024.  évekre  vonatkozó  gazdasági  programját.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert  és  a  közgyűlés  bizottságainak  elnökeit,  hogy  a  gazdasági
programban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.

Aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Mgeyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020-
2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
303/2020. (VIII.04.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat
melléklete  szerinti  tartalommal  elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programját.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert
és  a  Közgyűlés  bizottságainak  elnökeit,  hogy  a  gazdasági  programban  foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjanak.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
    a Közgyűlés valamennyi bizottsága

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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    a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának valamennyi
    osztályvezetője

Határidő: 2020-2024. években a költségvetés forrásainak figyelembe vételével. 

Pintér Tamás polgármester:

Jó.  A  nyílt  ülés  berekesztem.  Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  hiányában  a
rendkívüli ülést 11 óra 51 perckor, és 5 perc szünetet rendelek el.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester     jegyző
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