
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2020. szeptember 17-ei nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme

Jelen vannak:

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

Távol lévők:

1. Szepesi Attila képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

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

osztályvezetője
Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője
Benkovics Kornélia beszerzési,  működtetési  és  informatikai  osztály

osztályvezetője
Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke
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Szabó György Zoltán DVG Zrt. vezérigazgatója
Kálló Gergely országgyűlési képviselő

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(11. napirend) Kovács István János parókus
(12. napirend) Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója
(13. napirend) Tóth Éva József Attila Könyvtár Dunaújváros 

igazgatója
(14. napirend) Mészárosné Libor 

Ágnes
Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezető-helyettese

(15. napirend) Dr. Kemény János orvos, Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok
Egyesülete társelnöke

(28. napirend) Szántó Ákos Kavics-Ker Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!  Megkezdjük  munkánkat.  Nagyon  sok
szeretettel  köszöntöm  minden  egyes  képviselő-társamat,  a  hivatal
munkatársait,  meghívott  vendégeinket.  Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. szeptember 17-ei nyílt ülését 9
óra  2  perckor  megnyitom.  Megállapítom,  hogy  a  15  megválasztott
képviselő  közül  13-an  jelen  vannak,  ketten  hiányoznak.  Szepesi  Attila
képvsielő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a közgyűlésen. 

Tisztelt  Közgyűlés!  2020.  augusztus  28-án  74  éves  korában,  hosszan
tartó, súlyos betegséget követően elhunyt Gál Zoltán. Gál Zoltán 2000-ig
volt az Önkormányzat dolgozója, majd ezt követően nyugdíjazásáig volt a
Partvédelmi Vállalat igazgatója.

Kérem  önöket,  hogy  az  elhunyt  emlékére  egy  perc  néma  felállással
adózzunk. Kérem, álljanak fel!

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek Gál Zoltánról.) 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Foglaljanak  helyet!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A
közgyűlés  14  főre  bővült.  Üdvözlöm  Lőrinczi  Konrád  képviselő  urat.
Tisztelt  Közgyűlés!  A  jogszabályi  kötelezettségemnek  eleget  téve
tájékoztatom  a  tisztelt  közgyűlést,  hogy  a  2020.  július  17-31.  napjáig
ütemezett  szabadságomat,  valamint  a  2020.  augusztus  3-14.  napjáig
ütemezett szabadságomat nem vettem ki. 2020. augusztus 24-28. napjáig
vettem igénybe szabadságot.

A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt napirendi pontjait,
amelyek a következők:
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1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti
időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  az  átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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

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

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

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. I-II. negyedévi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

7. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és  rendezvényközpont
létesítése  az  Aquantis  Wellnes  és  Gyógyászati  Központ  mellett”  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

8. Javaslat  a Kisfaludy Strandfejlesztési  Konstrukció IV.  ütemében meghirdetett
pályázaton való részvételre

9. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  3.  sz.  módosítás  –  2020.  április-
december hónap – megkötésére

10. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására

11. Javaslat  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom építéséhez  2021.  és  2022.
évben nyújtandó támogatásra 

12. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  új  szervezeti  és  működési  szabályzata
jóváhagyására

13. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  új  szervezeti  és  működési
szabályzata jóváhagyására

14. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és
Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyására
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15. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatók  –  felnőtt
háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási  szerződéseinek
módosítására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
288/2020. (VIII.4.) határozatának módosítására

17. Javaslat  a  CityRocks Kft.-vel  zenei  flashmob lebonyolítása érdekében kötött
szerződés módosítására

18. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kérelmének
elbírálására

20. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához való csatlakozásra

21. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadására

22. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére

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

24. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
számlavezető  bank  váltásával  kapcsolatos  tagi  kölcsön  követelése
felfüggesztésére

25. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási
szerződés megkötésére

26. Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására
kiírt pályázat értékeléséről

27. Javaslat  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  munkák
finanszírozására

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  532/2020.  (VI.10.)
határozata módosítására

29. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű  ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

30. Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre
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31. Javaslat a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti,
kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

32. Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és
riasztó rendszere távfelügyeletére

33. Javaslat  megállapodás  véleményezésére  –  Juharos  étterem  eszközei
értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere
533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás

34. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben
külső szakértők kiválasztására

35. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

36.  Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

37. Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 181-
185/2020.  (III.26.)  sorszámú  határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és
Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság
létrehozatalára

39. Javaslat  hozzájárulás  megadására  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és
Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozáshoz

40.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  397/2018.  (VI.21.)
határozata módosítására

41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési  Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  Szervezeti  és
Működési Szabályzat elfogadására

Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  közgyűlési  meghívó  postázását  követően
derült  ki,  hogy  egy további,  a  nyílt  ülést  érintő  halaszthatatlan  döntést
igénylő  indítványt  kell  megtárgyalnunk  mai  napi  ülésünkön.  Javaslom,
hogy a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel
tegyük meg, hogy az ülés elején képviselő-társaimnak kiosztott sürgősségi
indítványt,  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  új  képviselő  bzottsági
tagjának megválasztására”  című előterjesztést a 42.  napirendi  pontként
tárgyalja  meg  a  közgyűlés.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta,
és egyhangúlag támogatta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. 

Aki a 42. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
308/2020. (IX.17.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának

megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. szeptember 17-
ei nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  új  képviselő  bzottsági
tagjának  megválasztására” című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  42.
napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Indítványozom, hogy a közgyűlés további egyeztetés céljából vegye le a
nyílt  ülés  napirendjei  közül  a  24.  napirendi  pontot,  amely  „Javaslat  a
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  számlavezető
bank váltásával kapcsolatos tagi kölcsön követelése felfüggesztésére”. 

Aki a 24. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
309/2020. (IX.17.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. szeptember
17-ei  nyílt  ülésének  meghívó  szerinti  24.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  a
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  számlavezető  bank
váltásával  kapcsolatos  tagi  kölcsön  követelése  felfüggesztésére”  levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Most pedig döntenünk kell, szükséges a nyílt ülés napirendi pontjairól.

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
310/2020. (IX.17.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember
17-ei nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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

4. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására
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5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. I-II. negyedévi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

7. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és  rendezvényközpont
létesítése  az  Aquantis  Wellnes  és  Gyógyászati  Központ  mellett”  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

8. Javaslat  a Kisfaludy Strandfejlesztési  Konstrukció IV.  ütemében meghirdetett
pályázaton való részvételre

9. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  3.  sz.  módosítás  –  2020.  április-
december hónap – megkötésére

10. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására

11. Javaslat  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom építéséhez  2021.  és  2022.
évben nyújtandó támogatásra

 
12. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  új  szervezeti  és  működési  szabályzata

jóváhagyására

13. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  új  szervezeti  és  működési
szabályzata jóváhagyására

14. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és
Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyására

15. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatók  –  felnőtt
háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási  szerződéseinek
módosítására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
288/2020. (VIII.4.) határozatának módosítására

17. Javaslat  a  CityRocks Kft.-vel  zenei  flashmob lebonyolítása érdekében kötött
szerződés módosítására

18. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kérelmének
elbírálására
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20. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához való csatlakozásra

21. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadására

22. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére

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

24. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási
szerződés megkötésére

25. Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására
kiírt pályázat értékeléséről

26. Javaslat  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  munkák
finanszírozására

27. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  532/2020.  (VI.10.)
határozata módosítására

28. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű  ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

29. Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

30. Javaslat a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti,
kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

31. Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és
riasztó rendszere távfelügyeletére

32. Javaslat  megállapodás  véleményezésére  –  Juharos  étterem  eszközei
értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere
533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás

33. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben
külső szakértők kiválasztására

34. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

35. Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
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36. Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 181-
185/2020.  (III.26.)  sorszámú  határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és
Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság
létrehozatalára

38. Javaslat  hozzájárulás  megadására  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és
Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozáshoz

39. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  397/2018.  (VI.21.)
határozata módosítására

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési  Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  Szervezeti  és
Működési Szabályzat elfogadására

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztására

Pintér Tamás polgármester:

Most  pedig  szavazást  rendelek  el  a  meghívott  személyek  részére
tanácskozási jog biztosításáról.

Kérem, szavazzanak, aki elfogadja!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
311/2020. (IX.17.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. szeptember 17-ei nyílt ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti
időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről  és  az  átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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

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

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

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. I-II. negyedévi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

7. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és  rendezvényközpont
létesítése  az  Aquantis  Wellnes  és  Gyógyászati  Központ  mellett”  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

8. Javaslat  a Kisfaludy Strandfejlesztési  Konstrukció IV.  ütemében meghirdetett
pályázaton való részvételre

9. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  3.  sz.  módosítás  –  2020.  április-
december hónap – megkötésére

10. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására

11. Javaslat  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom építéséhez  2021.  és  2022.
évben nyújtandó támogatásra

 
12. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  új  szervezeti  és  működési  szabályzata

jóváhagyására

13. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  új  szervezeti  és  működési
szabályzata jóváhagyására

14. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és
Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyására

15. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatók  –  felnőtt
háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási  szerződéseinek
módosítására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
288/2020. (VIII.4.) határozatának módosítására
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17. Javaslat  a  CityRocks Kft.-vel  zenei  flashmob lebonyolítása érdekében kötött
szerződés módosítására

18. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kérelmének
elbírálására

20. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához való csatlakozásra

21. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadására

22. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére

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

24. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási
szerződés megkötésére

25. Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására
kiírt pályázat értékeléséről

26. Javaslat  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  munkák
finanszírozására

27. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  532/2020.  (VI.10.)
határozata módosítására

28. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű  ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

29. Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

30. Javaslat a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti,
kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

31. Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és
riasztó rendszere távfelügyeletére

32. Javaslat  megállapodás  véleményezésére  –  Juharos  étterem  eszközei
értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere
533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás
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33. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben
külső szakértők kiválasztására

34. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

35. Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

36. Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 181-
185/2020.  (III.26.)  sorszámú  határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és
Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság
létrehozatalára

38. Javaslat  hozzájárulás  megadására  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és
Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozáshoz

39. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  397/2018.  (VI.21.)
határozata módosítására

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési  Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  Szervezeti  és
Működési Szabályzat elfogadására

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztására

Pintér Tamás polgármester:

A napirendi pontok elfogadása után pedig megkezdhetjük a tárgysorozat
vitáját. 

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

Pintér Tamás polgármester:

1. napirendi pontunk, tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két  ülése  közötti  időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb
eseményekről  és  az  átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri
határozatokról.  Kérdezem,  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal, tájékoztatóval kapcsolatban van-e? Cserna Gábor képviselő úrnak
megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr!
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Cserna Gábor képviselő:

Nagyon  köszönöm.  Szép  napot  kívánok.  Tisztelt  Hölgyeim  és  Uraim!
Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt időszak, ugye július 16-án volt a legutóbbi
rendes közgyűlésünk, azóta eltelt gyakorlatilag két hónap helyi kérdéseit
szeretném  önöknek  feltenni,  amelyek  eszünkbe  jutottak,  vagy  éppen
megszólítottak bennünket, és így hívták fel a figyelmet rá. A kérdésekre
elfogadom írásban a választadást, jegyző úr. Az első kérdés, a Területi
Operatív Programra vonatkozik. A Területi Operatív Program tájékoztatója
részben  szerepel  a  közgyűlés  első  napirendjének  vaskos  anyagában.
Azonban azt szeretném megkérdezni, hogy a folyamatban lévő TOP-os
pályázataink  milyen  szakaszban  vannak.  Nem  ezt  érinti  a  hivatali
tájékoztató, úgyhogy mi az, ami még úgymond az előző ciklusról átfutó
vagy azóta esetlegesen elnyert pályázat érdemi megvalósítását érinti. A
második kérdés szintén a Területi Operatív Programmal kapcsolatos, ez
pedig  az  iskolák  épületenergetikai  pályázata  sikeresen  megvalósult,
lezárult  ez elmúlt  évben, a Gárdonyi,  a Petőfi,  valamint a Dózsa iskola
vonatkozásában. Gárdonyi, Petőfi, Dózsa Általános Iskolák. A kérdésem a
pályázat lezárására, pénzügyi elszámolására vonatkozik, jegyző úr, hogy
az megtörtént-e. Ha megtörtént, akkor sikeres volt-e. Ha még nem történt
meg, akkor mikor kell az Államkincstár, a MÁK irányába ezen folyósított
összegekkel,  pályázati  pénzekkel  elszámolni.  A  harmadik  kérdésem
szintén a Területi Operatív Programmal kapcsolatos, és ez az, amit érint a
tájékoztató  részben,  mégpedig  óvodáink  sikeres  felújításával,
megvalósításával kapcsolatos kérdés, mely szintén megvalósult az előző
évben, években, előző két évben, ennek a pályázatnak a lezárásának a
végleges  időpontja  az  kitűzött-e,  mikorra  várható.  Két  héttel  ezelőtt,
szeptember  8-án,  kedden,  11,00  óra  magasságában  ugye  volt  egy
csőtörés a városban, ez mindenki előtt ismert, valahol ott a Martinovics-
Apáczai  utca  kereszteződésében,  a  Római  városrész  elején,  a  Petőfi
iskola mellett. Akkor ezt a DVCSH sikeresen helyreállította. A kérdésem
az arra  irányul,  hogy mivel  ez  nagyjából  a  városnak több mint  a  felét
érintette  a  lakosságnak  ugye  a  melegvíz  szolgáltatás  hiánya  kapcsán,
hogy  sikerült-e  akkor  teljes  egészében  garanciálisan  úgymond  ezt  a
problémát megoldani a DVCSH szakembereinek, van-e erre vonatkozólag
a városvezetésnek információja. Következő kérdésem a Dunaferr Zrt.-vel
kapcsolatos.  Én  olvastam  Kálló  Gergely  országgyűlési  képviselő  úr
tájékoztatóját, Tankilevics cégvezető úrral folytatott egyeztetésről,  amely
feltételezem, hogy elsősorban a kollektív szerződés felmondása kapcsán,
tárgykörben született, tehát erre irányult ez a megbeszélés. Kérdezném,
ezt köszönöm, ezt a tájékoztatót, kérdezném, hogy a városvezetés tervez-
e vagy a városvezetés részéről  bárki  tervez-e hasonló,  mert  erről  nem
olvastam, lehet,  hogy volt,  van médiájuk bőven az egymilliárd forintból,
úgyhogy megköszönném, ha volt esetleg, akkor tájékoztassanak, ha nem
volt  még,  akkor  tervez-e  a  városvezetés  egyeztetést  a  Vasmű
menedzsmentjével  aktuálpolitikai,  foglalkoztatáspolitikai  kérdésekről.
Tisztelt Közgyűlés! A következő felvetésem a nyugdíjasok ötezer forintos
támogatásával  kapcsolatos,  ez  pedig  az,  hogy  ugyan  még  csak
szeptember  közepe van,  de  pillanatok  alatt,  mint  látjuk,  pillanatok  alatt
elment  ennek  az  évnek  az  igen  jelentős  része,  mi  több,  lassan  a
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választások óta eltelt egy év, vagy eltelik egy év, hiszen a 12. hónapban
vagyunk,  vasárnap,  tehát  13-a  óta.  A  nyugdíjasok  örömmel  várt,
megszokott  ötezer  támogatása  az  idén  várható-e  az  év  végét,  a
karácsonyi ünnepeket megelőzően. Következő hírem, kérdésem egy hírrel
kapcsolatos,  ennek  a  cáfolatát  vagy  megerősítését  kérném  tisztelettel
alpolgármester uraktól vagy polgármester úrtól, hogy igaz-e a hír, hogy a
nemrég frissében kinevezett  Tourinform ügyvezető igazgató leváltására,
elmozdítására készülnek. Nem tudom, hogy szegény mit  követhetett  el,
hiszen a járványidőszak miatt igazából rendezvények sem nagyon voltak a
városban.  Ha  nem  igaz  a  hír,  akkor  elnézést  kérek,  akkor  rosszul
híresztelik ezt a hírt a városban az ügyvezető elbocsátása kapcsán, ha
igaz, akkor mi ennek az oka, és melyik közgyűlésbe kerül be ilyen jellegű
napirend.  Következő  kérdéseim  az  élményfürdő  működésével
kapcsolatosak.  Kérdezném  tisztelettel,  hogy  ugye  az  élményfürdő
megnyitott,  és  egy  külső  medencéje  működik,  mondván,  hogy  a
járványhelyzet, illetve belső felújítások miatt a belső téren, területen még
nem, ebben a fejlesztésben,  egész pontosan felújításban,  ami  a  belső
teret érinti, történt-e változás. Az már természetes, hogy a szaunatűz miatt
a Cserna Gábor polgármester és az előző városvezetés a felelős, mert
éppen  volt  egy  szaunatűz  az  uszodában.  Hát,  erről  szerintem  sem  a
jelenlegi városvezetés, sem az előző városvezetés nem tehető felelőssé
egy ilyen eset miatt. Tehát az élményfürdő belső felújítására kérdeznék rá
tisztelettel.  Következő  kérdésem  szintén  az  élményfürdő  működésével,
működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, tervez-e a városvezetés az
előző  évekhez  hasonló  vagy  azt  akár  meghaladó  megállapodást
különböző  célcsoportokkal,  korosztályokkal,  iskolákkal,  civil
szervezetekkel,  óvodákkal,  Jószolgálati  Otthonnal  vagy  éppen  a
nyugdíjasok  számára  kedvezményt,  mint  ami  működött  korábban.
Köszönöm szépen. A következő tiszteletteljes kérésem, kérdéseim, azok
megismétlik  önmagukat  július 16-ához képest.  Az egyik  a  József  Attila
Kollégium üressé vált épületével kapcsolatos, hogy ott történt-e valami az
elmúlt két hónapban fejlemény, a másik a Semmelweis utcai kollégiummal
kapcsolatos, amely szintén üressé vált, ugye az egyetem 06. hó 30-ával
visszaadta  az  önkormányzatnak,  ahogy  a  Tankerületi  Központ  meg
visszaadta a József Attila Kollégiumot. A Semmelweis kollégium kapcsán
van-e változás? Igaz-e a hír, hogy a Paks II. beruházás kapcsán vennék
igénybe  a  kollégium  szolgáltatásait,  valamint  nyáron  én  ott  tekintettel,
hogy pechemre harminc méterre sem lakom a kollégiumtól, tehát láttam
ott  diákcsoportokat  a  nyáron,  akik  feltehetően  nemcsak  az  épületet
nézegették, mint egy szocreál típusú épület, hanem ott is aludtak. Tehát
akkor  valaki  akkor  abban az időszakban működtette  ezt  a  kollégiumot,
ahol  csoport  aludt,  mert  akkor  nyilván  ki  kellett  nyitni,  személyzetnek
lennie kellett. Tehát úgy általában mi a terv a kollégiummal, és működött-e
már ideiglenesen? Nem baj, ha igen, hiszen abból bevétel van. Következő
kérdésem városi vagyonelemeket érint. Kérdezném, hogy bár szóvivő úr
tájékoztatását  ezzel  kapcsolatban  olvastam,  amit  a  Duna  Online
szerkesztőségének küldött, de ennek ellenére ez a hivatalos fórum, hogy
feltehessem a kérdést. Tervezi-e az önkormányzat a tulajdonában lévő és
nemrég zömében felújított  üdülők értékesítését  adott  esetben? Mert  az
nagyon  súlyos  vagyonelem  felélése  lenne,  amely  rövid  távon
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költségvetésileg  nyilván jó,  hosszú távon kevésbé.  Bízom benne,  hogy
nem, mert ezek nagyon fontos és értékes ingatlanjai a városnak, gondolok
itt  a  DVG  által  üzemeltetett  kenesei  üdülőre,  valamint  ugye  a
Balatonszabadi  Sóstón  és  a  Harkányban  lévő,  szabadi  Sóstón  lévő
üdülőre  és  a  Harkányban  lévő  apartmanházra.  Következő  kérdésem:
Tervezi-e Tisztelt Önkormányzat városvezetése, a Rajta Újváros! csapata
a  kemping  értékesítését.  Ha  igen,  miért,  mikor?  Ha  nem,  akkor
megköszönöm.  A  miért  nem?  Nyilván  nem.  Barta  alpolgármester  úr!
Mindjárt,  megnyugodhat,  mindjárt  befejezem,  még  egyetlen  kérdésem
van, és utána nyugodtan mondja el a véleményét, de ne fojtsa belém a
szót! Ez pedig a temető, amely sajnos bármelyikünket érintheti, a temető
működtetésével  ugye  hozzátartozók  miatt  érintheti,  temető
üzemeltetésével  kapcsolatos  kérdések,  amelyek  itt  augusztusban
felmerültek, azok rendeződtek-e, tehát az ügyfélszolgálat  működik-e, és
az  információkat  a  temetési  szolgáltatással  kapcsolatban  a  kegyeleti
szolgáltatást  igénybe vevők megkapják-e maximális  mértékben.  Jegyző
úr!  Nagy  tisztelettel  megköszönöm,  ha  ezekre  a  kérdésekre  írásban
választ kapok. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  Én  azért  szeretnék  önnek  válaszolni,
hogyha megengedi, nagy tisztelettel amellett,  hogy nyilván írásban meg
fogja kapni  azokra a válaszokat,  amelyet  itt  most  nem fogunk érinteni,
illetve hát hogyha szeretné, akkor természetesen ezt írásban is eljuttatjuk
önnek jegyzőkönyv formájában. A TOP-os anyagokkal kapcsolatosan én
is akkor kérném jegyző urat, hogy hogy állnak, ezzel kapcsolatosan volt az
első kérdése képviselő úrnak, azt kérném akkor jegyző urat, hogy írásban
válaszolják  meg,  illetve  itt  lesz  egy rész,  amit  majd  alpolgármester  úr,
Szabó Zsolt alpolgármester úr is majd önnek majd szerintem egy érdekes
részét  el  fogja  majd  magyarázni,  hogy  hogyan  is  hagyták  itt  ezeket  a
programokat  a  nyakunkra.  Csőtörés  helyreállítása,  ezt  is  majd  írásban
majd jegyző úr majd meg fogja válaszolni. És akkor itt szétosztjuk szépen,
akkor  az  ötezer  forinttal  kapcsolatos  nyugdíjasoknak  egyébként  a
kérdésére  azzal  kapcsolatosan  majd  Szabó  Zsolt  alpolgármester  urat
megkérem  majd  válaszoljon,  bár  azért  én  azt  gondolnám,  hogyha
tisztességesen részt vettek volna az elmúlt időszak közgyűlésein, akkor
ön  pontosan  tudná,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  már  volt  előterjesztés,
amelyben pontosan le van írva az ezzel kapcsolatos állásfoglalás, illetve
határozat  is  van rá.  A  Tourinformmal  kapcsolatosan,  ugye ez a  terület
Barta  alpolgármester  úrhoz  tartozik.  De  az  élményfürdő  felújításával
kapcsolatosan én azért pár szóval, bár erre lehet, hogy majd kitér Mezei
Zsolt alpolgármester úr is, én azért el szeretném mondani, hogy igen a
felújítások  folyamatosan  megtörténtek  az  élményfürdőben.  Hát  nagyon
rossz állapotban hagyták itt a város számára az élményfürdőt, úgyhogy
volt vele bőven munka, illetve hát sajnálatos módon nagyon sokat is kellett
így rákölteni, de én azt mondom, hogy hála az égnek túlvagyunk ezeken,
és tudjuk majd üzemeltetni az élményfürdőnek a belső részét is. És hát
ugye itt, most már úgy érezte képviselő úr, hogy tűz az uszodában, hogy
kinek volt a hibája, hát én azért azt gondolom, hogy ez majd a biztosító
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majd szépen meg is állapítja az ezzel kapcsolatos megállapítanivalókat,
és majd ott meg fogja nevezni azt, hogy ki is és miért felelős a tűzben lévő
uszodáért,  az  uszodában  lévő  tűzért.  Meglátjuk  abból.  Lesz-e
kedvezményes jegy  az  élményfürdőben?  Ez volt  a  következő  kérdése.
Igen, mint ahogy a külső medencénél is ott a használatánál ott is most
voltak  egyébként  olyan  kedvezményes szolgáltatások,  amelyet  igénybe
vehettek a városlakók. Dolgozunk azon a jegyrendszeren, amellyel majd
különböző  csoportokat  tudunk  majd  kedvezményekben  részesíteni,  bár
nyilván azért azt mindannyian tudjuk, hogy az a felelőtlen gazdálkodás,
amelyet  az  elmúlt  időszakban  folytattak  akár  az  élményfürdővel
kapcsolatosan is, annak még most is egyébként isszuk a levét, de én attól
függetlenül  szeretném azt  majd  a  jövőben,  hogy legyenek,  lehessenek
olyan  rászorulóknak  ilyen  kedvezményeket  adni,  akik  valóban  nem
tudnának esetleg eljutni az élményfürdőbe. József Attila Kollégium és a
Semmelweis kollégium. Hát, én ahogy elmondtam önnek már az elmúlt
közgyűlésen  is,  amikor  ezt  föltette  ezt  a  kérdést,  azóta  is  a  helyzet
annyiben  változott,  hogy  megkezdődtek  a  felmérések  ugye,
tárgyalásokon,  több  tárgyaláson  is  túl  vagyunk  egyébként,  és  az
ingatlanoknak az értékbecslése is folyamatában volt az elmúlt időszakban,
de ez is most már lassan sikerrel jár, de ahogy ön is láthatta a közgyűlési
anyagoknak  a  napirendi  pontjai  között,  ezzel  kapcsolatosan  ismételten
egy döntést fogunk hozni ugye itt a riasztókkal kapcsolatosan. De ez is
arra mutat, hogy egyébként szeretnénk, hogyha a későbbieknek tudnánk
olyan  üzemeltetőt,  felhasználókat  oda  bevonzani,  akik  majd  a  város
számára is egyébként az ingatlanunkat jó állapotban tartják meg, illetve a
város számára gazdaságilag is ez megéri, megéri majd ez a bérlemény
kiadása. De, tehát mondhatnám, hogy szóra sem érdemes egyébként a
rémhír keltése, mert ugye volt egy ilyen kategória, amit most vírushelyzet
alatt volt, amikor rémhírkeltés, de ez rémhírkeltés, hogyha így, de bár nem
büntetőjogi  kategória,  merthogy  kérdés  ügyébe  tette  csak  fel  a
mondanivalójában. Kemping értékesítése, üdülők értékesítése. Válogassa
meg  az  információforrásait,  mert  ez  teljes  mértékben  hazugság,  amit
önnek mondtak. És akkor így szeretném önt is megnyugtatni, hogy nem
tervezünk ilyet, nem volt róla szó, és a jövőben sem lesz. Nem szeretnénk
eladni.  A  Dunaferrel  kapcsolatosan  viszont  látom,  már  országgyűlési
képviselő úr is jelentkezett szólásra, én azt gondolom, hogy majd ő majd
válaszolni  tud  majd  teljes  mértékben  kielégítően  az  ön  kérdésére.
Egyébként természetesen kapunk mi is információkat a Vasmű mostani
menedzsmentjétől, és itt akkor annyit el tudok önnek mondani, mint ahogy
a  városlakóknak  is  megnyugtatásul,  hogy  a  gyárnak  a  működéséhez
szükséges alapanyagok megérkeztek a Vasműbe, tehát így a Vasműnek
a  termelése  biztosított.  És  én  azt  gondolom,  hogy  ez  egyébként  egy
nagyon pozitív fejlemény ugye a tárgyalások szempontjából is, hiszen egy
leállított Vasmű az egyenlő lehetne akár a Vasműnek a végével is. De a
munka  az  folyik,  a  termelés  folyik,  ezáltal  ez  egy  pozitív  jelként
értelmezhető  a  tárgyalásokban,  amely  az  új  vevőknek  az  esetleg
tárgyalását  célozza.  Én azt  mindenképpen azért  szeretném elmondani,
hogy van jelentkező a Vasműre,  egyébként  én azt  gondolom, hogy az
egyik, sőt, a legnagyobb gyárunknak a megóvása, az ott dolgozóknak a
megóvása  az  prioritás  mindannyiunk számára,  és  prioritás  az  is,  hogy
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azok  a  feltételek  biztosítottak  legyenek,  amelyek  az  elmúlt  években  is
biztosítottak  voltak  az  ott  dolgozóknak.  Így  a  kollektív  szerződéssel
kapcsolatosan  is  szeretném  azt  elmondani,  hogy  nekünk,
városvezetésnek is prioritás az, hogy a legjobb feltételek között tudjanak
az ott dolgozók dolgozni, és éppen ezért mi is helyet kértünk a kollektív
szerződéseknek  az  újratárgyalásánál  a  tárgyalóasztalhoz,  és  én  azt
gondolom, hogy ez egy pozitív jel, hogy ennek a lehetőségét azt meg is
kaptuk,  mint  ahogy  ön  is  tájékozódhatott  már  a  sajtóból.  De  ezzel
kapcsolatosan bővebb információkat majd képviselő úrtól,  országgyűlési
képviselő  úrtól  kaphat.  És  még  volt  egy  kérdése  a  temetőkkel
kapcsolatosan, azt pedig Mezei alpolgármester pedig majd tud még pár
információt  mondani  önnek.  Én  megadnám  akkor  a  szót  Szabó  Zsolt
alpolgármester úrnak. Parancsoljon, alpolgármester úr!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bevallom
őszintén,  amikor  itt  a  Cserna  képviselő  úr  egy  volt  sajtótájékoztatóját
felidéztem magamban, akkor így az a kérdés jutott  eszembe, hogy hát
nekem itt egyáltalán szabad-e válaszolnom. Ugye volt polgármester úr hős
önkormányzati  képviselőként  arra  panaszkodott,  hogy  ő  meg  van
félemlítve, és így nem igazán mer részt venni a  közgyűlés munkájában.
Hát ez nekem azért is furcsa volt, mert én kilenc évig ültem itt ellenzéki
képviselőként,  amikor  hát  mindenfajta  jelző  nélkül  elmondhatjuk,  hogy
kicsinyes,  személyeskedő megjegyzések tömkelegét  kaptam, amik nem
gátoltak meg abban, hogy elmondjam, hogy mi az,  ami jó szerintem a
városnak. Úgy néz ki, hogy Cserna képviselő úr nem ezt a bátor, férfias
utat  választotta,  hanem  úgy  döntött,  hogy  egy  sajtótájékoztatón
panaszkodik  arra,  hogy  meg  van  félemlítve.  Rájöttem,  hogy
tulajdonképpen lehet, hogy az van, hogy akkor Cserna képviselő úr azért
szokott  elmenni  a  közgyűlésről,  mert  elmenekül  a  mi  megfélemlítő
válaszaink  elől.  Úgyhogy  most  próbálok  majd  finomabban  fogalmazni,
mert hát az nagyon fontos lenne, hogy képviselő úr itt legyen a közgyűlés
munkáján, mert akkor hogyha itt részt venne, akkor kérdéseket tudnánk
megspórolni,  mint  pl.  a  nyugdíjas  kérdésben,  ahol  egyébként  már
döntöttünk  arról,  hogy  nemcsak,  hogy  ötezer  forintot,  hanem  szociális
alapon sávosan egy hétezer  forintra  növelt  összeget,  nyolcezer forintra
növelt  összeget,  súgtak a kollégáim, fogunk adni azoknak, akik tényleg
rászorulók,  így mindazokat,  akik  tényleg  nehéz helyzetben vannak egy
kicsivel többel is tudja lehetőségeihez képest segíteni a város. A másik,
ami egy nagyon fontos kérdés, amit szerintem jól mutatja, hogy hogyan
vettük itt át a pályázatok dolgában a város ügyeit, hogy polgármester úr
kiemelte, hogy mennyire jók voltak ezek a, volt polgármester úr, képviselő
úr kiemelte, hogy mennyire jók voltak ezek a óvodai felújítások. Hát igen,
nagyon jók voltak, hatvanötmillió forint bírságot örököltünk önök miatt az
önök  által  kinevezett  DVG-s  vezetés  szabálytalanságai  miatt.  Ezt  a
mostani kasszából kell majd befizetni, habár ennek az az oka, hogy az ön
által,  az  önök  többsége  által  kinevezett  DVG  vezérigazgató  és  az  ő
kollégái képtelen voltak ezt a pályázatot megfelelő módon lebonyolítani.
Hát, volt polgármester úr, azt hiszem, hogy ön is láthatja, hogy amit ön az
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elmúlt  kilenc  évben jónak tartott,  az  valahol  mutyik  garmadája  volt,  és
értem én, hogy most ellenzéki képviselőként szeretné megvédeni ezt a
tevékenységet,  de  én  azt  szeretném kérni,  hogy  először  legyen  olyan
kedves,  és nézzen magába.  Nézze meg, hogy ezek az ügyek,  ezek a
csontvázak, amik most esnek ki a szekrényből, ezeknek az előállításában
önnek milyen felelőssége volt, mert ezt a hatvanötmillió forintos bírságot,
ezt a városban sokkal több, sokkal jobb dologra lehetett volna fordítani.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Mezei Zsolt alpolgármester úrnak
megadom a szót. Parancsoljon!

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester! Tisztelt Közgyűlés! Két választ
szeretnék adni képviselő úrnak. Az egyiket nagyon röviden, csak ugye az
élményfürdőről  nagyjából  polgármester  úr  elmondta  azt  is  csak  amit
szeretnénk az élményfürdővel tenni, és hogy mivel küzdöttünk az idén, de
megjegyezném,  hogy  ugye  nem egy  medence  működött  a  nyáron  se,
hanem kettő, tehát pont 100%-kal több, mint amit ön mondott. De inkább a
fontosabb  kérdés  számomra  az  ön  kérdései  alapján  a  temetőnek  a
helyzete. Mikor elkezdtük a várost vezetni, akkor a lakosságtól nagyon-
nagyon sok panaszt, panaszlevelet, megállítottak az utcán, hogy valamit
kell tennünk a temetővel, mert ez így nem mehet tovább. Dunaújvároshoz
méltatlan az a helyzet, ami a temetőben van, maga a rendje, az egész
kialakítása és  az  egész működtetése a  temetőnek.  Ki  tudtunk írni  egy
normális, nem mutyis, egy Európai Uniónak megfelelő pályázatot, és azon
a pályázaton a nyertes cég átvette a temetőnek az üzemeltetését. Minden
ilyen átvételnek,  főleg  egy ilyen nagy területnek,  egy relatíve  bonyolult
rendszernek az átvétele az mindig egy kis időbe telik. Az nem megy úgy,
hogy délben átvesszük, és fél egykor minden rendesen működik. De azóta
ellenőriztük a temető működését, megnéztünk mindent, ami elő van írva.
Örömmel jelenthetem önöknek, hogy a temetőben a gondnokság fölállt,
telefonszámmal rendelkeznek. A gondnokság ott  van, ahol eredetileg ki
lett a jelölve a gondnokságnak a helye, tehát vigyázva arra, hogy lehetőleg
a buszmegállóból azonnal be lehessen menni a gondnokságba, ne kelljen
köröztetni  idősebb  embertársainkat  a  környéken.  A  temető  működése
elindult. A temetőben rend van. Ki merem jelenteni, hogy jól néz ki most a
temető a helyszínhez képest, hiszen most is augusztusban azzal kellett
kezdeni a temetőnek a rendberakását, hogy volt ahol kettő méter magas
gazszőnyegek voltak a temetőben. Ezt láttam, lefotóztam, hogy nehogy
véletlenül valaki kétségbe vonja a mondandómat. Én bízok abban, hogy a
temető  Dunaújvárosnak  megfelelő  szinten  fog  tovább  működni,
szeretnénk  majd  rá  fejlesztési  pénzeket  tenni,  szeretnénk  egy  olyan
temetőt,  amit  megérdemel  a  város  lakossága,  szeretném azt,  hogy  jól
működjön, és ezt gondolom, mindannyiunknak közös érdeke.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Kálló  Gergely  országgyűlési
képviselő úrnak megadom a szót. Képviselő úr, parancsoljon!

Kálló Gergely országgyűlési képviselő:

Elég kicsi  ember vagyok, nehogy megijedjen tőlem képviselő úr! Viccet
félretéve a Vasműről hadd szóljak pár szót. Azt az elmúlt megszokhattuk
sajnálatos módon, hogy minden választás előtt, talán mértani pontosággal
kettő-három héttel politikai témává teszik a Vasművet, teszik ezt minden
elbukott  választás  előtt  mondom  két  héttel  tartottak  egy-egy
sajtótájékoztatót  a Vasmű privatizációjával  kapcsolatban. Hadd idézzek!
„Április  8-án  a  Dunaferr  jövőjéről  is  döntünk.  A  munkavállalók  biztos
megélhetését  többségi  állami  tulajdon  biztosíthatja.  A  nagyarányú
létszámleépítéseket az aktív kormányzati beavatkozásnak köszönhetően
sikerült  megakadályozni.  Ennél  azonban  többre  van  szükség.  És  ha  a
választásokon a jelenlegi kormány kap bizalmat, akkor a Dunaferr biztos
működését lehetővé tevő, többségi állami tulajdonlás lehetőségét is meg
kell  vizsgálni.”  2018.  március  28-a,  Galambos  Dénes  mondta  ezt  a
választás  előtt.  Beleszállt  ön  is  ebbe  a  versenybe.  „Mint  azt  többször
jeleztem,  ugye  Galambos  Dénes  miniszterelnöki  biztos  úr  felvette  a
kapcsolatot  Palkovics  miniszter  úrral,  hogy  a  Dunaferr  ismét  nemzeti
tulajdonba kerülhessen, én magam is léptem az ügyben.” Ezt ön mondta
2019.  szeptember  18-án.  És akkor  most  jöjjön a hidegzuhany.  Szintén
idéznék:  „Voltak  puhatolózások  és  tapogatózó  tárgyalások,  de  ezek
konkrét  eredményre  nem  vezettek.  Arról  van  információnk,  hogy  több
magánpiaci  szereplő  is  fantáziát  láthat  a  Dunaferr  megvásárlásában,
legalábbis ilyen típusú szándékok megfogalmazódtak. De világosan látni
kell,  a  Magyar  Államnak nincsen piaci  szerepe ebben.”  Szíjjártó  Péter,
2020.  július  25-e.  Minden  választás  előtt  önök  a  Vasműből  politikai
cirkuszt  csinálnak.  Ezáltal  a  Vasmű  tulajdonosait  befolyásolják,  a
részvényárakat  befolyásolták  negatív  irányba.  Most  helyzet  van.
Felmondták a kollektív szerződést, valószínűleg tulajdonosváltás lesz. Én
most  egy kicsit  önfegyelemre kérem önöket,  és ne csináljanak politikai
cirkuszt a Vasműből. Ezt nagyon határozottan kérem öntől. Fél év múlva,
egy év múlva folytathatják a gyerekes játékokat, de most ezzel álljunk le,
kérem  szépen.  Én  azt  különben  eredménynek  tartom  az  előző
városvezetéshez képest, hogy valóban részt fog venni az önkormányzat,
képviseltetni fogja magát a legtöbb Vasműt és kollektív szerződést érintő
kérdésben. Nem tudom, hogy ez Galambos úrról elmondható-e vagy önről
elmondható-e.  Mernék  egy  olyan  kérdést  feltenni,  hogy  mikor  járt  a
miniszterelnöki megbízott mondjuk a Vasműben az elmúlt... Látja, hát nem
tudja,  hát  igen,  ez  a  válasz.  Na  mindegy.  És  még  egy  dolog  így  a
kempinggel  meg az  üdülővel  kapcsolatban,  mert  nekem a kemping az
tényleg  szívügyem.  Miért  talán  Tiborcz  István  érdeklődik?  Mert  akkor
bajban vagyunk. Mert akkor bajban vagyunk. Köszönöm a szót.

Pintér Tamás polgármester:
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Hadd nyugtassam meg képviselő urat, hogy még hogyha ő is érdeklődik,
nem vagyunk bajban, nem fogjuk neki  sem eladni,  mint ahogy másnak
sem legyen az bármilyen Fideszes oligarcha. Lőrinczi Konrád képviselő
úrnak megadom a szót. Képviselő úr, parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót,  polgármester  úr.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt
Közgyűlés!  Néhány  ügyet  hoznék  a  közgyűlés  elé,  ebből  az  egyik  az
körzeti  ügy.  Kaptam  egy  lakossági  bejelentést  a  Batsányi  utcából.
Méghozzá,  most  reggel  egyébként  el  is  kanyarodtam  arrafele  a
közgyűlésre  igyekvén,  és  valóban  áldatlan  állapotok  uralkodnak  ott.
Idézném a lakónak a bejelentését. „A Batsányi út 57. elé áthelyezték a
Római kis Spar elől a szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Az még hagyján,
hogy  két  parkolóhelyet  elfoglalnak  ezzel,  de  röpke  egy  hét  után  már
szeméttelep jellege van a környéknek. Eleve probléma volt, hogy a reggel
munkába  igyekvők,  ezen  az  úton  haladók  a  hulladékot  ezen  a  részen
helyezték el, de ezzel is lovat is adtunk alájuk. Alkalmasabb helyre kellene
a  hulladékgyűjtőket.  Ne  tegyük  a  város  egyik  legszebb  részét
szemétteleppé!”  Én  azt  gondolom,  hogy  megfontolandó  a  lakónak  a
véleménye,  és nem biztos,  hogy ez gyakorlatilag a Berzsenyi  lejárónál
található  a  Batsányi  57.  magasságában,  ahol  közvetlen  a  közelében
egyébként  egy  játszótér  található,  közvetlen  közelében  található  a
kutyafuttató,  és  egyébként  pont  azon  a  részen  parkoló  található,  és
egyébként  megjelentek  az  illegális  hulladékok  pont  ennek  a  szelektív
hulladékgyűjtő szigetnek a környezetében. Tehát kérném megfontolni azt,
hogy erről a helyről áthelyezik egy megfelelőbb helyszínre ezt a szelektív
hulladékgyűjtő szigetet. A másik kérdésem, írásban kérném, hogy a DVG
I.-VIII.  havi eredménye az mennyi volt  2020-ban. Ez lenne a következő
kérdés.  Illetve  még  köszönöm  szépen  a  hivatal  válaszát  a  korábbi
közgyűlésen  feltett  kérdésemre.  Ebben  szerepelt  egy  összeg,  hogy  a
vírusvédekezésre  elkülönített  összeg  negyvenötmillió  forint.  Nem
szerepelt benne, hogy keretösszeg, de nyilvánvalóan ez keretösszeg volt.
Ennek a negyvenötmillió forintos keretösszegnek a tételes elszámolását
szeretném kérni, tehát hogy mennyit költöttek belőle eddig, és tételesen
mire költöttek. Köszönöm szépen az információt előre is. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  Bár  ugye  bevett  szokás  volt,  hogy  a
körzeti ügyeket a napirendi pontok megtárgyalása után szoktuk megejteni,
ismerve  mondjuk  az  önök  szokásait,  hogy  már  a  második,  harmadik
napirendi pont után elmennek, értem, hogy miért tette fel a kérdését most.
De  ha  már  ezt  megtette,  akkor  majd  Mezei  Zsolt  képviselő  úr  majd
biztosan fog ezzel kapcsolatosan önnek tájékoztatást adni. Úgyhogy én
köszönöm szépen, hogy már most feltette ezt, bár nyilván most szakít a
hagyományokkal, és itt fog maradni, vagy legalábbis bízunk benne, hogy
dolgozni  is fogjuk látni  önt  a mai  közgyűlésen. Én ezzel  kapcsolatosan
csak  annyit  szeretnék  megjegyezni  önnek,  hogy  látható  az,  hogy  egy
nagyon  felelőtlen  magatartást  tanúsít  a  városnak  is,  illetve  nemcsak  a
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város lakóinak egy része, hanem a környező településekről is hordják be
illegálisan  a  szemetet,  amit  leginkább  ezekhez  a  szemétgyűjtőkhöz,  a
szelektív szemétgyűjtök környékére raknak, ami nagyon nagy probléma,
ezzel  egyetértünk.  Bárhova  is  tesszük  egyébként  ezeket  a
szemétgyűjtőket, mindenhol megjelennek ezek az illegális szemétlerakók,
úgyhogy  én  egyrészt  kérném  is  őket,  hogy  szakítsanak  ők  ezzel  a
szokásukkal, másrészt pedig ugye mivel ez illegálisan elhelyezett szemét,
ez  büntetendő  is  egyébként,  és  a  rendőrséggel  múlt  héten  tárgyalva
ismételten  felhívtuk  a  figyelmüket  erre  a  problémára.  A  kameráknak  a
kihelyezése is  sok  esetben segíti  ezt  a  munkájukat,  de  természetesen
minden esetben nem oldja meg, viszont  a rendőrség is azon rajta van
nagy  erőkkel,  és  itt  vannak  számok  is  egyébként,  hogy  mennyi  ilyen
illegális  szemétlerakót  fogtak  el  az  elmúlt  időszakban,  bár  ezek  most
nálam nincsenek ezek az adatok, de már mi is megkaptuk, hogy többeket
hála az égnek, de sajnos ez egy olyan probléma, amely addig meg fog
valósulni,  ameddig ezek a szelektív szemétgyűjtők le vannak rakva, de
higgye el, hogy és őszintén mondom önnek, ez szinte majd minden héten
még a frakcióülésünkön is téma, mert ténylegesen komoly problémát okoz
ez a városnak, és ennek a felszámolásán vagyunk. A feltett kérdéseit, a
továbbiakat pedig írásban kérte, azokra pedig majd kap majd határidőn
belül képviselő úr. Mezei Zsolt alpolgármester úrnak megadom a szót.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-testület!  Tisztelt
Képviselő Úr!  Utassy Éva,  a körzet  képviselője jelezte ezt  a problémát
nekem két  napja,  hogy a  lakók megkeresték  őket,  hogy kb.  egy hete-
másfél  hete ott  van a szelektív  sziget,  és hogy ott  ez nekik  problémát
okoz. Intézkedtem arról, hogy a héten, illetve a jövő hét elején elszállítsák
onnan,  és  más  helyszínen  legyenek  fölállítva,  a  Batsányi  53.-55.-57.
lépcsőházak előtti  szelektív  szigetek  máshol  lesznek,  értjük a lakosság
panaszát. De polgármester úr azért elég jól  kifejtette azt, hogy mivel is
küzdünk ezzel. Ezeket a szelektív szigeteket egy picit úgy érzem, hogy
túlhaladta az idő.  Szelektíven kell  gyűjteni  a szemetet az országban, a
városunkban és mindenhol, és ezért egy teljesen új rendszer felállítását
kezdtük el a tavasszal. Ennek az első lépcsői az ősszel a családi házas
övezetben meg fognak történni, és következő tavasszal, tehát mihelyt az
időjárás engedi, Dunaújváros felső részein is egy teljesen más módszeres
szelektív  gyűjtés  lesz.  Ez  talán  a  hulladékelszállítás  elmúlt  harminc
évének a legnagyobb változatása lesz a városunkban. Én nagyon bízom
abban,  hogy  ez  sikeres  lesz,  és  tényleg  egy  szép,  tiszta,  normális
városban élhetünk tovább. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

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

Lőrinczi Konrád képviselő:
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Köszönöm a szót.  Ha megengedik,  a  maszkot  addig leveszem amíg a
viszontválaszt  megadnám.  Egyrészt  a  személyeskedő  megjegyzését
figyelmen kívül hagynám, nem gondolom, hogy válaszolnom kellene rájuk.
Arra viszont válaszolnék, hogy mikor van annak az ideje, hogy a körzeti
ügyekről beszéljen az ember. Én emlékszem arra, önök közül néhányan
ott ültek az előző közgyűlésben is, és én emlékszem arra, hogy bizony az
első napirendi pontnál, ahol a két közgyűlés eltelt időszakról a beszámolás
történt, igenis az ellenzék az elmondta, elmondta a körzeti ügyeket, akár
Tóth Kálmán képviselő urat is tudom említeni. Rendszeresen elmondta.
Nem baj, mindennek megvan a helye és ideje. Nem gond, de ugyanezt
nekem  felróni,  nekünk  felróni,  mint  ellenzéknek,  nem  tartom  korrekt
dolognak. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Képviselő úr! Hogyha én személyeskedni akarnék, higgye el, hogy mint
Cserna Gábor képviselő úr, megijedne ön is, de azt gondolom egyébként,
hogy az  ön  régi  hagyományait  mondtam el  önnek,  és  nem róttam fel.
Hogyha felrónék minden egyes ügyet, akkor tényleg hosszan tartana ez a
közgyűlés,  de  ha  ilyen  szokást  szeretne  kialakítani,  hát  Isten  lássa  a
lelkemet, lehetőséget biztosítunk önnek is. További jelentkezőt nem látok.
A napirend vitáját lezárom. 

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról című határozati javaslatot – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  ellene  szavazott  2  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád),
tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
312/2020. (IX.17.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott

polgármesteri határozatokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két ülése közötti  időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az
átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri  határozatokról  szóló  tájékoztatót
elfogadta.

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

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk 2. napirendi pontunkra. Cserna Gábor képviselő úr jelezte, hogy
csak rágyújt,  és mindjárt  jön vissza,  így 13 főre csökkent  a képviselők
száma. Így 13 fővel határozatképesek vagyunk, de kérem majd kinyomni
majd,  nem  nyúlhatunk  hozzá,  de  mindegy,  szeretném  jelezni  a
jegyzőkönyv  számára,  hogy  mielőtt  kiment  dohányozni  Cserna  Gábor
listás  képviselő  úr,  előtte  nem  nyomta  ki  a  jelenlévő  gombját,  ezért
jegyzőkönyvbe  rögzíteni,  hogy  csak  13-an  vagyunk.  2.  napirendi
pontunkra  áttérünk,  jelentés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-társaim! Az előterjesztés két fejezetből
áll,  ezért  először  az  I.  fejezetet  tárgyaljuk  meg.  Kérdezem,  hogy  az  I.
fejezettel  kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás,  egyéb  javaslat  van-e.
Jelentkezőt  nem  látok.  Szavazást  rendelek  el  az  I.  számú  határozati
javaslat elfogadásáról.

Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról  szóló  jelentés  elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol
lévő  2 fő  (Cserna Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
313/2020. (IX.17.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt ha-
táridejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem, hogy a II. fejezettel kapcsolatosan, kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás, javaslat. Jelentkezést nem látok. Szavazást rendelek el a II.
számú határozati javaslat elfogadásáról.

Aki támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  2  fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
          314/2020. (IX.17.) határozata

            a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 18/2018. (I.25.)
határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2018. május 17-ére módosítja. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  I.  pontban
jelzett  határozatok  tekintetében  a  jelentés  II.  részével  nem  érintett  egyéb
rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban tartja.

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  3.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  a  Közgyűlés  és  Szervei
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására. És a napirendi pont rövid tartalma
pedig: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. önkormányzati rendeletének
ismételt módosítása vált szükségessé. 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  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  7  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Felhívom  a  Tisztelt  Képviselő-társaim
figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak egy új rendelettervezetet.
Kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt vegyék majd figyelembe. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e.  Jelentkezőt  nem  látok,  ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  A
rendelettervezet módosítja az SZMSZ 40. § (3) bekezdését, a 47. §-át, 46.
§ (1) bekezdésének b) pontját és 72. § (2) bekezdését.

Aki a rendeletettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
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Éva),  tartózkodott  1 fő (Lőrinczi  Konrád),  távol lévő 2 fő (Cserna Gábor,  Szepesi
Attila) – megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  37/2017.  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  30/2020.
önkormányzati rendeletet.

Pintér Tamás polgármester:

A rendelet kihirdetéséhez egy szünetet fogok elrendelni, de mindenekelőtt
engedjék meg, hogy mielőtt a szünetet elrendelném, már lassan 10,00 óra
van, és meghívott vendégeink száma gyarapodott, és itt olyan vendégeink
jönnek nemsokára, 10,00 óra körül, akik én azt gondolom, hogy városunk
számára kiemelt  jelentőségűek, mert azt gondolom, hogy ők azok, akik
minden  nehezségen  túltéve  magukat  olyan  büszkeséget  hozhatnak,
hoztak városunkba, amelyre én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy
valaki kedveli-e az ő általuk űzött sportot vagy sem, mindannyian büszkék
lehetünk rájuk. Ők a női vízilabda csapatunk, és én azt gondolom, hogy
ezt  mondanom  se  kell,  hogy  női  vízilabda  csapatunk  a  múlt  héten
megvédte, és ismét elhódították a Magyar Kupát, és most már a kupa is
ugye itthon van. Én ezúton is szeretnék majd nekik köszönetet mondani,
ahogy mondtam, rendkívül büszkék lehetünk rájuk, én személy szerint is
nagyon büszke vagyok minden egyes sportolóra. Én azt gondolom, hogy
aki  látta  a  meccset,  annak  számára  bebizonyosodhatott,  hogy
mindannyiunk  számára  példát  mutathattak  kitartásból,  szorgalomból  és
küzdeni akarásból, hiszen egy nehéz fordítást kellett az eredményeknél ott
csinálniuk, és a meccs állása végül az ő sikerüket hozta. Én azt kívánom
önöknek is, hogy ez a kitartás, ez legyen mindannyiunk számára inspiráló,
és a szünetet most elrendelem egyrészt a rendelet kihirdetésére, másrészt
pedig  szeretném  megkérni  önöket,  hogy  fáradjanak  ki  az  aulába,  és
koccintsunk velük, sportolóinkkal az ő egészségükre. 30 perces szünetet
elrendelek.

Szünet
Szünet után:

Pintér Tamás polgármester:

Megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk a munkánkat 10 óra
27 perckor.  12  fő  van jelen  a  megválasztott  képviselők  közül.  Raduka
Zsuzsanna  képviselő  asszony  jelezte,  hogy  kislánya  miatt  el  kellett
mennie. Cserna Gábor képviselő úr pedig szintén jelezte, hogy nem kíván
részt venni az ülésnek a folytatásán. De határozatképesek vagyunk így 13
fővel. Áttérünk 3. napirendi pontunkra. 12 fővel. 

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

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

Áttünk 3. napirendi pontunkra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzat  Közgyűlésének  a  Közgyűlés  és  Szervei...  Így  van,
bocsánat,  a 4.  napirendi  pont  jön.  Így van,  mert  ez megvolt  már.  A 4.
napirendi pontunkra térünk át, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.  önkormányzati
rendelete  módosítására.  A  napirend  rövid  tartalma  szerint  a
rendeletmódosításban  törlésre  kerülnek  -  a  határidő  lejárta  után  -  a
vészhelyzethez kapcsolódó intézkedések, illetve egységesítés történik a
rendelet mellékleteiben. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok.  A döntési
javaslatot szeretném ismertetni: A rendelettervezet módosítja a szociális
rendelet mellékleteit, továbbá hatályon kívül helyezi a rendelet 11/A § (1)
bekezdését, valamint a 19/A § (1) bekezdését. 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – megalkotta a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
35/2015.  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  31/2020.  önkormányzati
rendeletet.

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati  rendelet módosítására.
Az előterjesztés rövid tartalma szerint  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2020. évi költségvetést érintő
döntések,  valamint  a  kötött  felhasználású  állami  támogatások
felhasználása  és  saját  hatáskörű  előirányzat  változások  átvezetése  a
költségvetési  rendeleten.  Felhívom  Tisztelt  Képviselő-társaim  figyelmét,
hogy  az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatokat,  valamint  egy
rendelettervezetet  tartalmaz.  Először  a I.  határozati  javaslatról  döntünk.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, megkérem jegyző urat, hogy az I.
döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:
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Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  I.  számú
döntési  javaslat  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2020. május 15-ével
történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami
támogatása egyenlegében 88.194.000 Ft-tal csökkenés állt be.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi
Óvoda  intézmény  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.
mellékletében  az  intézményfinanszírozás  csökken,  a  dologi  kiadás
csökken 12.171.000 Ft-tal.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  az  Egyesített
Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.257.000 Ft-
tal.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Bölcsődék
Igazgatósága költségvetését módosítja.  A költségvetés 4. mellékletében
az intézményfinanszírozás csökken, a dologi  kiadás csökken 1.552.000
Ft-tal.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi
Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4.
mellékletében  az  intézményfinanszírozás  csökken,  élelmezés  dologi
kiadás csökken 36.062.000 Ft-tal.

Az  intézményre  nem  továbbhárítható  változás  miatt  az  önkormányzati
költségvetés  5.  b  melléklet  Általános  tartalék  terhére  41.468.000  Ft-ot
rendez, valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 5.316.000
Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  2020.  év  május  15.napjával  történt  állami
támogatás  módosításának  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
költségvetésében történő rendezésére című határozati javaslatot – mellette szavazott
10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő
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(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
315/  2020. (IX. 17.) határozata  

a 2020. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében 

történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a 2020. május 15-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel
az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 88.194 E Ft-tal csökken.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda
intézmény  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 12.171 E Ft-tal.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  az  Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény
költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.257 E Ft-tal.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Bölcsődék
Igazgatósága  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.552 E Ft-tal.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Dunaújvárosi
Gazdasági  Ellátó  szervezet  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.
mellékletében  az  intézményfinanszírozás  csökken,  élelmezés  dologi  kiadás
csökken 36.062 E Ft-tal.

6. Az  intézményre  nem  továbbhárítható  változás  miatt  az  önkormányzati
költségvetés 5.  b melléklet  Általános tartalék terhére 41.468 E Ft-ot  rendez,
valamint  az  intézményt  nem  illető  többletbevétel  miatt  5.316  E  Ft-ot  az
Intézményi tartalék javára számol el.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a soron következő 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-6.
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző

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

      Határidő:  a soron következő 2020. évi költségvetési rendelet módosítás
                          alkalmával
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8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadását követő 
                 10 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

A II. döntési javaslat ismertetésére megkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  II.  számú  döntési  javaslat  a
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,
hogy az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó sorát 
- a Dunaújváros Óvoda esetében 7.203.000 Ft-tal,
- a Bölcsődék Igazgatósága esetében 3.384.000 Ft-tal,
- az Egyesített Szociális Intézmény esetében 4.797.000 Ft-tal,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat esetében 1.918.000 Ft,
- a Bartók Kamaraszínház esetében 1.373.000 Ft,
- a József Attila Könyvtár esetében 874.000 Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ esetében 249.000 Ft,
- az Intercisa Múzeum esetében 657.000 Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 853.000 Ft összeggel csökkenti, 
ezzel  egyidejűleg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék elnevezésű sorát 21.308.000 Ft-tal
növeli az intézmények által adott tájékoztatások alapján, járulék-megtakarítás címén.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
által  fenntartott  intézményekben  a  szociális  hozzájárulási  adó  csökkenése  miatti
járulék-megtakarítás  összegének elvonására  című határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva),  tartózkodott  1 fő (Gombos István),  távol  lévő 3 fő  (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila)  – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
316/2020. (IX.17.)   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti 

járulék-megtakarítás összegének elvonására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó sorát 

- a Dunaújváros Óvoda 7.203 E Ft,
- a Bölcsődék Igazgatósága 3.384 E Ft,
- az Egyesített Szociális Intézmény 4.797 E Ft,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.918 E Ft,
- a Bartók Kamaraszínház 1.373 E Ft,
- a József Attila Könyvtár 874 E Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ 249 E Ft,
- az Intercisa Múzeum 657 E Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 853 E Ft összeggel csökkenti, 
ezzel egyidejűleg  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék elnevezésű sorát 21.308 E
Ft-tal  növeli  az  intézmények  által  adott  tájékoztatások  alapján,  járulék-
megtakarítás címen.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az  1.
pontban foglaltakat a 2020. évi költségvetési rendelet 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 költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja

Pintér Tamás polgármester:

És akkor most a rendelettervezetről döntünk. A döntési javaslat alapján a
közgyűlési  a  költségvetési  kiadások  főösszegét  36.911.203.000  Ft-ban
állapítja meg, a költségvetés bevételének főösszegét 19.091.759.000 Ft-
ban  állapítja  meg,  az  összesített  költségvetési  különbözet  összegét  -
17.819.444.000 Ft-ban állapítja meg. A rendelettervezet továbbá módosítja
a költségvetési rendelet egyes mellékleteit. 

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,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  ellene  szavazott  1  fő  (Lőrinczi
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Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2020.  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  32/2020.  önkormányzati
rendeletet.

6.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  I-II.  
negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  6.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  I.-II.  negyedévi  pénzügyi  terve
teljesítéséről  szóló  tájékoztató  elfogadására.  A  napirend  rövid  tartalma
szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2020.  évi
költségvetésének  I-II.  negyedévi  pénzügyi  teljesítéséről,  szöveges
indoklással  és  számszaki  melléklettel.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem látok,  ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte,  és  elfogadja
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetésének I.  és  II.  negyedévi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló
tájékoztatót. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetésének  I-II.  negyedévi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló
tájékoztató elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő
(Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
317/  2020. (IX.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
I-II. negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

7.         Javaslat a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont  
létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Áttérünk  7.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Modern  Városok
Program  „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes
és  Gyógyászati  Központ  mellett”  projektre  vonatkozó  költségvetési
előirányzatok  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  A
Modern Városok Program „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az
Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” című projekt kapcsán
módosítani  szükséges  a  2020.  évi  előirányzatok  összegét  a  projekt
aktuális költségvetésével összhangban. 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 bizottság véleményezte az
előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta,
és  9  egyhangú  szavazattal  támogatta,  az  előterjesztés  közgyűlés  elé
kerüljön.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok,
ezért  ismertetem  a  döntési  javaslatot,  amely  szerint  a közgyűlés
hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletben Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi
Osztálya módosítást végezzen a Modern Városok Program „Szálloda és
rendezvényközpont  létesítése  az  Aquantis  Wellnes  és  Gyógyászati
Központ  mellett”  című  projekt előirányzatai  tekintetében a  határozati
javaslatban foglalt táblázat szerint. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és
rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett”
projektre  vonatkozó  költségvetési  előirányzatok  módosításáról  című  határozati
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javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol
lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
318/  2020. (IX.17.) határozata  

a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az
Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó költ-

ségvetési előirányzatok módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy a 2020. évi  költségvetési rendeletben Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Polgármesteri  Hivatalának  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztálya  módosítást
végezzen  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és  rendezvényközpont
létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” című projekt
előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint:

Részletez
ő kód

Előirányzat
megnevezése

Eredeti
előirányzat (Ft)

Csökkentő
tételek

Előzetes
köt.váll.

Maradvány

Át-
emelt

összeg
rovat

51630114
7.a/23.5.1. MVP

Szálloda tervezés
1 470 472 000 43 871 000 1 426 601 000

K62,
K67

51630114
7.a/23.5.1. MVP

Szálloda tervezés
308 595 000 0 308 595 000

K64,
K67

Összesen 
7.a/23.5.1. MVP

Szálloda
tervezés

1 779 067 000 1 249 454 000 - 529 613 000 K6

51630114
5.mell.22.5/MVP

dologi/MVP-
Szálloda dologi

27 661 000 13 830 000 13 830 000
K342,
K351

51630114
5.mell.22.5/MVP

dologi/MVP-
Szálloda dologi

40 640 000 0 40 640 000
K336,
K351

Összesen 
5.mell.22.5/MVP

dologi/MVP-
Szálloda dologi

68 301 000 54 471 000 - 13 830 000 K3

51630114

Összesen 
5/b 25.1

Pályázatokból
további éveket

terhelő
kötelezettség

tartaléka

81 981 000 81 981 000 - 0 K513

Összesen:

1 779 067 000
+68 301 000
+ 81 981 000

=1 929 349 000

   1 249 454 000
+   54 471 000
+   81 981 000

= 1 385 906 000

-
529 613 000

+  13 830 000
=543 443 000

-

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat
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módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                a jegyző 
     - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

8.         Javaslat  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemében  
meghirdetett pályázaton való részvételre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  8.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Kisfaludy
Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében meghirdetett pályázaton való
részvételre.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  előterjesztés  a
Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. üteme keretében meghirdetett
pályázaton  való  részvételről  szóló  döntés  meghozatalára  irányul.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért megkérem jegyző urat,
hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat  a
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatási kérelmet nyújtson be a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció
IV. ütem címmel megjelent pályázati felhívásra, méghozzá a Dunaújváros
Szalki-szigeti Szabadstrand természetes fürdőhely fejlesztése érdekében,
illetve tárgyában.

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban
megnevezett,  a  pályázati  feltételek  alapján  meghatározott  formai  és
tartalmi  követelményeknek  megfelelő,  a  támogatási  kérelem
benyújtásához,  illetve  a  projekt  előkészítéséhez  szükséges
dokumentumokat aláírja. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.
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ütemében  meghirdetett  pályázaton  való  részvételről  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
319/  2020. (IX.17.) határozata  

a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében
meghirdetett pályázaton való részvételről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul
ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  támogatási
kérelmet  nyújtson  be  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütem
címmel  megjelent  pályázati  felhívásra,  a  Dunaújváros  Szalki-szigeti
Szabadstrand természetes fürdőhely fejlesztése érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján
meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási
kérelem  benyújtásához,  illetve  a  projekt  előkészítéséhez  szükséges
dokumentumokat aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

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

Határidő: 2020. szeptember 30.

9.         Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2020. április-
december hónap – megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város közigazgatási területén végzett  közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés  3.  számú  módosítására  2020.  áprilistól
decemberig  tartó  hónap  megkötésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a DVG Zrt. útján
látja  el  a  közfeladatait  évente  kötendő  szolgáltatási  keretszerződés
alapján.  A  szerződésben  meghatározott  Parkfenntartás,  városi  parkok
zöldterületek  fenntartása,  feladatokra  jóváhagyott  előirányzat  mértéke
előreláthatólag  nem  elegendő  a  feladatok  zökkenőmentes  ellátására,
amely a szerződés 3. számú módosítását indokolja. Engedjék meg, hogy



37

ezúton  is  köszöntsem  Szabó  György  Zoltán  urat,  a  DVG  Zrt.  új
vezérigazgatóját.  Üdvözlöm.  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  bizottságunk  6  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte,  és  9  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 szeretném ismertetni:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  jelen  határozatával  a  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő
Zártkörű Részvénytársaság által 2020. IV. hónap 7-én megkötött, a 2020.
áprilistól  decemberig hónapokra  szóló  szolgáltatási  keretszerződés  3.
számú  módosítását,  a  II.  soron  szereplő  előirányzat  emelését  bruttó
64.240.410 Ft összeggel.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3.
módosítás – 2020. április-december hónap – megkötéséről című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  12 fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
320/2020. (IX.17.) határozata

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás - 2020. április-december hónap -

megkötéséről
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1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen
határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 2020.04.07-én
megkötött,  a  2020.  április-december  hónapokra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés  3.  számú  módosítását,  a  II.  soron  szereplő  előirányzat
emelését jóváhagyja.

2) Az  1.  pontban  szereplő  (II.)  parkfenntartás,  városi  parkok  zöldterületek
fenntartása sort  érintő 50.583.000 Ft + ÁFA (azaz Bruttó  64.240.410 Ft)
történő  emeléshez  a  fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat  2020.  évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló
5/2020. (II.14.) rendelet 5.b. mellékletének 24.2.1 Bevételi kockázati tartalék
soráról 35.683.000 + ÁFA forintot, valamint az 5.b. melléklet 24.1 Általános
tartalék  soráról  14.900.000  +  ÁFA  forintot  az  5.  melléklet  2.
Városüzemeltetés  3.  dologi  kiadások  (Parkfenntartás)  sorára  történő
átcsoportosítása útján biztosítja.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza
a polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített,  a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2020. április-december hónapra szóló
szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását írja alá, továbbá jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.

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

Határidő: 2020. szeptember 30.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző

    - a költségvetés módosításának előkészítésében való
      közreműködésért: 

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

10.       Javaslat  a  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  2020.  évben  benyújtandó  
Gördülő  fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges
meghatalmazás megadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Áttérünk 10. napirendi pontunkra, amely javaslat a víziközmű rendszerre
vonatkozó 2020. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv elfogadására
és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására. A napirendi
pont rövid tartalma szerint  jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról
szóló  2011.  évi  CCIX.  törvényben  foglaltak  alapján  előírt,  a  víziközmű
rendszerre  vonatkozó  Gördülő  fejlesztési  terv  elfogadására  és  a
benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás   megadására  a  DVCSH  Kft.
részére tesz javaslatot. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta,
és 9 egyhangú szavazattal támogatásra javasolja az előterjesztést.

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 jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat  a
következő:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, és
elfogadja  a víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési  tervet,
melynek részei a Felújítási és pótlási terv, továbbá a Beruházási terv. A
megvalósítás  forrása  a  felújítások  és  pótlások   vonatkozásában  a
víziközmű vagyonbérleti díjból befolyt összeg, valamint saját pénzeszköz,
a  beruházások  vonatkozásában  pedig a pályázati finanszírozás, mely a
Modern Városok Programból történik.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a DVCSH
Kft.–t, hogy a Gördülő fejlesztési tervet  a Magyar Energetikai és Közmű–
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szabályozási Hivatalhoz az önkormányzat nevében nyújtsa be. Továbbá a
határozat felkéri polgármester urat a határozat közlésére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020.  évben
benyújtandó  Gördülő  fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges
meghatalmazás megadására című határozati  javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú   Város Önkormányzata   Közgyűlésének  
321/   2020. (IX.17.) határozata  

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó  
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges

meghatalmazás megadására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadta   a
víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: Felújítási és
pótlási terv, Beruházási terv). 
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások  vonatkozásában a víziközmű
vagyonbérleti  díjából  befolyt  összeg,  valamint  saját  pénzeszköz,  a
beruházások   vonatkozásában   pályázati  finanszírozás  (Modern  Városok
Program).

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi
Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a
Gördülő  fejlesztési  tervet   a  Magyar  Energetikai  és  Közmű–szabályozási
Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be.

3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

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

Határidő: 2020. szeptember 30.

11.       Javaslat  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom  építéséhez  2021.  és  
2022. évben nyújtandó támogatásra 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Kovács István János, parókus

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  11.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  dunaújvárosi
görögkatolikus  templom  építéséhez  2021.  és  2022.  évben  nyújtandó
támogatásra.  Ezúton  is  köszöntöm Kovács  István  János  parókus  urat.
Üdvözlöm önt tisztelettel és szeretettel. A napirendi pont rövid tartalmát
ismertetem:  A  Dunaújvárosi Görögkatolikus  Egyházközség  Pentelén
templomépítésbe  kezdett,  a  beruházás  összköltsége  várhatóan
100.000.000  Ft,  amelyhez  10.000.000  Ft  önkormányzati  támogatást
kérnek.  Az  összeg  az  előterjesztés  szerint  a  2021-2022.  évek
költségvetését terhelné, a munkálatok befejezése érdekében szükséges a
kötelezettségvállalásról dönteni. 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 bizottság véleményezte az
anyagot,  és  5  igen  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
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  anyagot,  és  egyhangúlag  9  szavazattal  elfogadásra
javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szántó Péter képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Képviselő-társaim!  Az  oktatási,  kulturális  és
társadalmi kapcsolati bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi pontttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, a
döntési  javaslatot  szeretném  ismertetni:  A  Közgyűlés  a  Dunaújvárosi
Görögkatolikus  Egyházközség  kérelmére  előzetes  kötelezettséget  vállal
arra, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. és
2022.  évi  költségvetési  terhére  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom
építése érdekében 5-5.000.000 Ft  vissza  nem térítendő  önkormányzati
támogatást biztosítson.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez
2021. és 2022. évben nyújtandó támogatásról című határozati javaslatot – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
322/2020. (IX.17.) határozata

a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 
2021. és 2022. évben nyújtandó támogatásról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a Dunaújvárosi
Görögkatolikus Egyházközség kérelmére -  előzetes kötelezettséget vállal arra,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. és 2022. évi
költségvetései  terhére  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom  építése
érdekében 5-5 M Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban elhatározottakat a 2021. évi és a 2022. évi költségvetési
rendelet előkészítése során vegye figyelembe. 

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

        Határidő: a 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert, hogy az 1. pont alapján készítsen elő támogatási szerződést, és
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezését követően írja alá.

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

        Határidő:  a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 munkanap
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a
polgármestert a határozat közlésére.

          Felelős:        a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

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

Pintér Tamás polgármester:

12 igen szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot, amiért én nagyon
szépen köszönöm minden egyes képviselő-társam szavazatát.

12.       Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  új  szervezeti  és  működési  szabályzata  
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 12. napirendi pontunkra, amely javaslat az Intercisa Múzeum új
szervezeti és működési szabályzata jóváhagyására. A napirendi pont rövid
tartalma  szerint  a  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának átalakulásáról,  valamint  egyes kulturális
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a
közgyűjtemények – könyvtár, múzeum - alapító okiratát módosítani kell.
Az intézmény SZMSZ-én is át kell vezetni az alapító okirat módosítását,
valamint  a  belső  ellenőrzés  észrevételeit.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem látok, ezért a döntési javaslatot szeretném ismertetni, amely szerint a
Közgyűlés 2020. november 1-jei hatállyal jóváhagyja az Intercisa Múzeum
jelen  határozat  mellékleteként  csatolt  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, egyidejűleg  hatályon  kívül  helyezi  az Intercisa Múzeum
578/2015. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Intercisa  Múzeum  szervezeti  és  működési
szabályzata  jóváhagyásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
323/  2020. (IX.17.) határozata   

az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. november 1-jei
hatállyal  jóváhagyja  az  Intercisa Múzeum jelen  határozat  mellékleteként  csatolt
Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az Intercisa
Múzeum  578/2015.(X.15.)  határozattal  jóváhagyott Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát. 

Felelős: - a határozat közléséért:
      a polgármester

        - a határozat közlésében való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.

13.       Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros új szervezeti és működési  
szabályzata jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Tóth Éva, a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat a József Attila Könyvtár
Dunaújváros  új  szervezeti  és  működési  szabályzata  jóváhagyására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  kulturális  intézményekben
foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyának átalakulásáról,  valamint
egyes kulturális  tárgyú törvények módosításáról  szóló  2020.  évi  XXXII.
törvény alapján a közgyűjtemények – könyvtár, múzeum - alapító okiratát
módosítani kellett.  Az intézmény SZMSZ-én is át kell  vezetni az alapító
okirat módosításait, valamint a belső ellenőrzés észrevételeit. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e.  Jelentkezőt  nem látok,  ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem,  amely
szerint a Közgyűlés 2020. szeptember 18-ai hatállyal jóváhagyja a József
Attila  Könyvtár határozat  mellékleteként  csatolt  Szervezeti  és Működési
Szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül helyezi  a  József Attila Könyvtár
437/2017. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a József Attila Könyvtár Dunaújváros szervezeti és
működési szabályzata jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
324/  2020. (IX.17.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros szervezeti és működési szabályzata
jóváhagyásáról
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 18-ai
hatállyal  jóváhagyja  a  József  Attila  Könyvtár határozat  mellékleteként  csatolt
Szervezeti  és Működési  Szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül  helyezi  a  József
Attila  Könyvtár  437/2017.  (VI.15.) határozattal  elfogadott Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát.

Felelős: - a határozat közléséért:
      a polgármester

        - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.

14.       Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és  
Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

intézményvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  14.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
kötendő  szerződések  jóváhagyására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát a  Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya az ellenőrzést követően
határozataiban az Útkeresés Segítő Szolgálatnak a szakmai  egységeiben
a meghatározott  szakmai létszám alkalmazására, létszám bővítésére. A
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  -  mint
ellenőrző  és  működést  engedélyező  hatóság  -  megküldte  a  369/2013.
Kormányrendelet  40.  §-ában  előírt  hatósági  szerződéseket,  amelyben
önkormányzatunk  vállalja,  hogy  megteszi  a  szükséges  intézkedéseket.
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 bizottságunk véleményezte
az anyagot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra javasolja az I. és
II. határozati javaslatot.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk a javaslatot
tárgyalta,  véleményezte,  8  igen és  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
mind a két pontját tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy az előterjesztés I.  és II.  határozati  javaslatokat tartalmaz. Mindkét
határozati  javaslatról  külön-külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem,  hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Jelentkezőt nem látok, ezért megkérem jegyző urat, hogy ismertesse a I.
számú döntési javaslatot.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  I.  számú  döntési
javaslat  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata
Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági
Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával  megkötendő  hatósági
szerződés-tervezetet  az  Útkeresés Segítő  Szolgálat  Családok Átmeneti
Otthona  szakmai  létszámára  vonatkozóan,  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a szerződés aláírására.

A  közgyűlés  egyben  utasítja  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezetőjét,  hogy  a szakmai létszám bővítésével  kapcsolatosan
dolgozza  át  az  intézmény  szakmai  programját,  és  terjessze  azt
jóváhagyásra a polgármester elé. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Családok
Átmeneti Otthona) című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
szavazott  1 fő (Szabó Zsolt),  távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,  Raduka Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
325/2020. (IX.17.) határozata

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Családok Átmeneti Otthona)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
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megkötendő  hatósági  szerződés-tervezetet  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  létszámára  vonatkozóan,  egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

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

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2020. október 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  intézményvezetőjét,  hogy  a  szakmai  létszám  bővítésével
kapcsolatosan dolgozza át az intézmény szakmai programját és terjessze azt
jóváhagyásra a polgármester elé.

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

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a szakmai program benyújtására: 2020. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

Megkérem jegyző urat, hogy a II. számú döntési javaslatot is ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr!  A II.  számú döntési  javaslat  a  következő:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
megkötendő hatósági szerződés-tervezetet az Útkeresés Segítő Szolgálat
szakmai  létszámára  vonatkozóan,  és  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a szerződés aláírására.

A  közgyűlés  utasítja  egyidejűleg  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezetőjét,  hogy  a szakmai létszám bővítésével  kapcsolatosan
dolgozza  át  az  intézmény  szakmai  programját,  és  terjessze  azt
jóváhagyásra a polgármester elé. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Útkeresés
Segítő Szolgálat) című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre,
Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
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Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
326/2020. (IX.17.) határozata

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Útkeresés Segítő Szolgálat)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
megkötendő  hatósági  szerződés-tervezetet  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
szakmai  létszámára  vonatkozóan,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés aláírására.

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

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2020. október 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  intézményvezetőjét,  hogy  a  szakmai  létszám  bővítésével
kapcsolatosan dolgozza át az intézmény szakmai programját és terjessze azt
jóváhagyásra a polgármester elé.

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

       a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a szakmai program benyújtására: 2020.december 31.

15.       Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő szolgáltatók  –  felnőtt  
háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási  szerződéseinek
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Táborosi Éva háziorvos, DVHE társelnök

Dr. Kemény János orvos, DVHE társelnök
Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  népegészségügyi
osztályvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  15.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az  egészségügyi
alapellátásban  működő  szolgáltatók  -  felnőtt  háziorvosok,  gyermek
háziorvosok -  feladat-ellátási szerződéseinek módosítására. A napirendi
pont rövid tartalma szerint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. Kormányrendelet 1. melléklet
8. pontja alapján a Dunaújvárosban egészségügyi alapellátásban működő
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szolgáltatók  feladat-ellátási  kötelezettségeit  módosítani  kell.  A
Dunaújvárosi  Vállalkozó  Háziorvosok  Egyesülete  az  állandó  péntek
délelőtti  rendelési  idő  miatt  kérte  a  szerződések  módosítását.  Az
előterjesztés  erre  való  javaslatot  tartalmaz.  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 bizottságunk tárgyalta az
anyagot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Igen.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Bizottságunk
véleményezte a tervezetet, 8 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a határozattervezetet közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok,
ezért a döntési javaslatot ismertetem: A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy
az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal megkötött
feladat-ellátási szerződések a jelen határozat 1-5.  melléklete  szerinti
formában és tartalommal módosításra kerüljenek. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos feladat-
ellátási szerződések módosítását  és az egységes szerkezetbe foglalt
feladat-ellátási szerződéseket írja alá.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  egészségügyi  alapellátásban  működő
szolgáltatók  –  felnőtt  háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási
szerződéseinek módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
szavazott 1 fő (Barta Endre),  távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
327/  2020. (IX.17.) határozata  

az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok,
gyermek háziorvosok– feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal megkötött
feladat-ellátási szerződések a jelen határozat 1-5. melléklete szerinti formában
és tartalommal módosításra kerüljenek. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban hozott  döntés alapján a hatályos feladat-
ellátási szerződések módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-
ellátási szerződéseket írja alá.

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

Határidő: 2020. október 16.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítások 1-1 példányát
küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi
Hivatala részére.

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

Határidő: 2020. október 16.

16.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
288/2020. (VIII.4.) határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Matusz Árpád Lajos háziorvos

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk következő napirendi  pontunkra,  a 16.  számúra,  amely javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 288/2020.
határozatának  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  25.
számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Matusz  Árpád orvossal
feladat-ellátási  szerződés megkötéséről  szóló  288/2020.  határozatában,
dr.  Matusz  Árpád  Lajost,  mint  a  D.SAEPES  Bt.  képviselőjeként  kell
feltüntetni.  Az  előterjesztés  a  határozat  és  mellékletét  képező  feladat-
ellátási  szerződés  módosítására  irányul.  Kérdezem  az  ügyrendi,
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igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a tervezetet, a
határozattervezetet véleményezte, és ellenszavazat és tartózkodás nélkül
8 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok,
ezért megkérem jegyző urat, hogy a döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  döntési  javaslat  szerint  a  közgyűlés a
288/2020. határozat 1-2. pontjait az alábbiak szerint fogja módosítani:

az 1. pont a következő: 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  köt  dr.  Matusz  Árpád  Lajos
orvos által képviselt betéti társasággal.      

a 2. pont a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a  határozat  1.  számú
melléklete  szerinti  feladat-ellátási  szerződést  írja  alá  dr.  Matusz  Árpád
Lajos orvos által képviselt betéti társasággal, továbbá a határozat felkéri
polgármester urat a határozat közlésére. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 288/2020. (VIII.4.) számú határozatának módosításáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
328/  2020.     (IX.17.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
288/2020. (VIII.4.) számú határozatának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  25.  számú
felnőtt  háziorvosi körzet ellátására Dr.  Matusz Árpád orvossal feladat-ellátási
szerződés megkötéséről  szóló  288/2020.  (VIII.4.)  határozata  1-2. pontjait  az
alábbiak szerint módosítja:

„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 Lajos orvos által képviselt D. SAEPES Egészségügyi Betéti
Társasággal.      

„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 Lajos orvos által  képviselt  D. SAEPES
Egészségügyi Betéti Társasággal.

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

Határidő: 2020. augusztus 28.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  D.SAEPES
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Matusz Árpád Lajos) között 2020.
szeptember  08-án  létrejött  feladat-ellátási  szerződés  a jelen határozat 1.
melléklete szerinti formában és tartalommal módosuljon. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a D.SAEPES Egészségügyi  Betéti  Társasággal  (képviseli:  Dr.  Matusz
Árpád Lajos) kötött, a határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
1.  számú  módosítását  és  a  határozat  2.  mellékletét  képező  egységes
szerkezetű feladat-ellátási szerződést aláírja. 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.
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Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

                - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 25.

17.       Javaslat  a  CityRocks  Kft.-vel  zenei  flashmob  lebonyolítása  érdekében  
kötött szerződés módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Gajda Ferenc, a Cityrocks Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  17.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  CityRocks  Kft.-vel
zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződés módosítására. A
napirendi pont rövid tartalma szerint a CityRocks Kft.-vel kötött szerződés
értelmében  „Cityrocks  2020  –  Dunaújváros”  címmel  zenei  flashmob
lebonyolítására  került  volna  sor  2020.  július  25-én a Szalki-szigeten,  a
rendezvényt  a  járvány  miatt   viszont  2021.  májusában  tervezzük
megtartani.  A  vállalkozói  díj  első  részlete  kifizetésre  került,  a  többit
javasoljuk  a  2021.  évi  költségvetésben  áthúzódó  tételként  kezelni.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, viszont én elmondanám, hogy
rendkívül  nagy  öröm számomra,  hogy  nem  elmarad,  hanem átkerül  a
következő évre ez a nagyszabású rendezvény Dunaújvárosban. A döntési
javaslat  szerint  a  közgyűlés  a  CityRocks  Kft.-vel  zenei  flashmob
lebonyolítása érdekében kötött  szerződést  -  a rendezvény időpontjának
megváltozása miatt - a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást és a
határozat  2.  számú  melléklete  szerinti,  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  vállalkozói  szerződést  írja  alá.  A  közgyűlés  rögzíti,
hogy az 1. pont szerint szerződés alapján a vállalkozói díj I. részlete, azaz
3.000.000,- Ft+Áfa kifizetésre került. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a CityRocks Kft.-vel zenei flashmob lebonyolítása
érdekében  kötött  szerződés  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
329/  2020. (IX.17.) határozata   

a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött 
szerződés módosításáról
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a CityRocks Kft-
vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződést  - a rendezvény
időpontjának  megváltozása  miatt  -  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint
módosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást
és  a  határozat  2.  melléklete  szerinti,  módosításokkal  egységes  szerkezetbe
foglalt vállalkozói szerződést írja alá.

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

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
       Határidő: 2020. szeptember 29.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az
1.pont szerint szerződés alapján a vállalkozói díj I. részlete, azaz 3.000.000,-
Ft+áfa kifizetésre került. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete 5.
melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok sor Dologi kiadások rovatán
az e célra betervezett összeg fennmaradó részét, azaz 5.000.000,- Ft+áfát a
2021.  évi  költségvetési  rendelet  előkészítése  során  áthúzódó  tételként  kell
figyelembe venni.

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

        Határidő: a 2021. évi költségvetés előkészítésének időpontja

18.       Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására  
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth  Attila,  a  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  kuratóriumi
elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 18. napirendi pontunkra, amely javaslat  a Vasas Táncegyüttes
Alapítvány 2020. évi támogatására. A napirendi pont rövid tartalma szerint
a 2020. évi költségvetési rendeletben a „Vasas Táncegyüttes Alapítvány
támogatása”  előirányzaton  2.000.000  Ft  szerepel.  Ebben  az  évben
szerződéskötés,  utalás  nem  történt.  Az  alapítvány  1.000.000,-  Ft
támogatást  kért,  hiszen  próbáik,  fellépéseik  jelentős  része  a
járványhelyzet miatt elmaradt. Kérdezem  az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte az anyagot,  és 5 igen szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte az anyagot, és egyhangú szavazással, 9 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szántó Péter képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási és a
kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat
a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  2020.  évi
költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  rendelete  terhére
maximum 1.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas Néptáncegyüttes, Vasas
Táncegyüttes  Alapítvány  részére,  amely  a  táncegyüttes  fesztiváli
részvételére,  koreográfia-vásárlásra,  valamint  jelmezek,  kellékek
vásárlására fordítandó. 

A  támogatás  havi  részletekben,  az  alapítvány  által  a  támogatási
szerződés  6.  pontjában  előírt  formában  benyújtott  bizonylatok  alapján,
utólag kerül kifizetésre, az utolsó utalás legkésőbb 2020. december 18-án
történik.  Az  Alapítvány  viszont  a  szakmai  beszámolót  és  a  pénzügyi
összesítést 2021. február 28-áig köteles megküldeni az önkormányzatnak,
mint támogatónak. Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  2020.  évi
támogatásáról  című határozati  javaslatot  – mellette  szavazott  12 fő (Barta Endre,
Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
330/2020. (IX.17.) határozata 

 a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020.  évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020.(II.14.)  rendelete 5.a.
mellékletében  „Kulturális,  oktatási  és  ifjúsági  feladatok”  címszó  9.19
előirányzata  „Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása” terhére maximum
1.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére, amely
a  táncegyüttes  fesztiváli  részvételére,  koreográfia-vásárlásra,  valamint
jelmezek, kellékek vásárlására fordítandó. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  alapján  elkészített,  a  határozat  mellékletét
képező támogatási szerződést írja alá, egyben utasítja, hogy gondoskodjon a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
A támogatás havi részletekben, az Alapítvány által a támogatási szerződés 6.
pontjában  előírt  formában  benyújtott  bizonylatok  alapján,  utólag  kerül
kifizetésre, az utolsó utalás legkésőbb 2020. december 18-án. Az Alapítvány a
szakmai beszámolót  és a pénzügyi  összesítést  2021.  február  28-áig köteles
megküldeni Támogatónak.

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

19.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szonáta Zeneművészeti  Alapítvány kérelmének  
elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Meghívott: Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi
elnöke
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  19.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi
Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálására. A napirendi
pont rövid tartalma szerint a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány a Sándor
Frigyes Alapfokú Művészeti Intézmény mellett szeretne felállítani egy jelet,
amely egyrészt fából, másrészt egy fém kapuból állna, erre a zene iránt
elkötelezett tanítványok nevükkel ellátott lakat felhelyezésével jelezhetnék
elkötelezettségüket  a  zene  és  a  város  iránt.  Az  alapítvány  800.000  Ft
támogatást kér. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi
ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési  javaslatot
szeretném  ismertetni:  a  közgyűlés  500.000,-  Ft  vissza  nem  térítendő
támogatást  nyújt  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány
részére  a Sándor  Frigyes  Alapfokú  Művészeti  Intézmény  mellett
felállítandó,  zene  iránti  elkötelezettséget  kifejező  lakatok  elhelyezésére
szolgáló jel elkészítésére. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány
kérelmének elbírálásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
331/  2020. (IX.17.) határozata   

 a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  500.000,-  Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti
Alapítvány  részére  a Sándor  Frigyes  Alapfokú  Művészeti  Intézmény  mellett
felállítandó, zene iránti elkötelezettséget kifejező lakatok elhelyezésére szolgáló
jel  elkészítésére.  A  támogatásra  fedezetet  nyújt  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.14.) rendelete
5.a.  melléklet  „9.7  Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete”
előirányzat.

Felelős: - a határozat közléséért:
    a polgármester

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

 Határidő: 2020. szeptember 25.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  a  határozat
mellékletét  képező,  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződést írja alá.
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        Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
       Határidő: 2020. szeptember 29.

20.       Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  20.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2021.  évi  fordulójához
való  csatlakozásra.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot  évenként
meghirdeti az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig
minden  évben  csatlakozott  az  ösztöndíjpályázathoz.  Az  előterjesztés  a
2021. évi csatlakozás szándékáról szól. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási
és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az anyagot, és 6 igen szavazattal az „A” határozati változatot javasolja 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:

Igen,  a  bizottságunk,  Tisztelt  Polgármester  Úr,  véleményezte  az
előterjesztést,  és  az  „A”  határozati  javaslatot  9  igen  szavazattal
egyhangúlag támogatta elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális, egészségügyi és
lakhatási  bizottság  az  előterjesztést  véleményezte,  8  igennel,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az „A” határozati javaslatot közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
mint ahogy már önök is hallhatták, az előterjesztés egy „A” és egy „B”
változatú  határozati  javaslatot  tartalmaz.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem látok.  Az „A”  változatú döntési  javaslatot  ismertetem: A közgyűlés
kijelenti, hogy csatlakozni kíván a  Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

A közgyűlés  elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el. 

A közgyűlés az 1. pontban foglaltak alapján a határozat 1-2. melléklete
szerinti  tartalommal  kiírja  a  2021.  évre  az  „A”  és  „B”  típusú  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokat.  A
közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert, hogy a  pályázati  kiírásokat
aláírja.

A  közgyűlés  kijelenti,  hogy  az  Ösztöndíjpályázaton  nyertes  fiatalok
támogatására  2021.  évben  4.000.000  forintot,  2022.  évben  4.000.000
forintot és 2023. évben 4.000.000 forintot kíván fordítani.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2021.  évi  fordulójához  való  csatlakozásról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
332/2020. (IX.17.  )     határozata  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához való csatlakozásról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése kijelenti, hogy
csatlakozni kíván a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak
megfelelően jár el. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

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

Határidő:  a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2020. október 1.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.  pontban
foglaltak alapján a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2021.
évre  az  „A”  és  „B”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokat.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja.

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

Határidő: a pályázatok kiírására: 2020. október 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázaton  nyertes
fiatalok támogatására 2021. évben 4.000.000 forintot, 2022. évben 4.000.000
forintot és 2023. évben 4.000.000 forintot kíván fordítani.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást először a 2021., majd a 2022.
és a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
 a jegyző

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

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2021., 2022. és 2023. évi költségvetési rendelet előkészítésének
                 időpontja

21.       Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020.  
évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 21. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.
2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének elfogadására.
A napirendi pont rövid tartalma szerint a Dunanett Nonprofit Kft. megküldte
a 2019. évi éves beszámolóját és a 2020. évi üzleti tervét Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére elfogadás céljából.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I. és
II.  határozati javaslatokat tartalmaz. Mindkét határozati javaslatról külön-
külön kell szavaznunk. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért az I.
számú döntési javaslat ismertetésére felkérem a jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A I. számú döntési javaslat a következő:  A
közgyűlés  elfogadja a  Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját
1.460.335.000 Ft mérleg főösszeggel és 27.476.000 Ft (nyereség) adózott
eredménnyel a határozat 1., 2. és 3.  számú mellékletei szerint, az üzleti
jelentést a határozat 4. számú melléklete szerint.

A  közgyűlés  az  1.  pontban  elfogadott  beszámolóval  lezárt  üzleti  évre
prémiumot nem fizet, valamint a 2020. évre prémiumfeladatot nem tűz ki
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  12 fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
333/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 
2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  elfogadja a
Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 1.460.335  e Ft mérleg
főösszeggel és 27.476 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3.
számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete
szerint.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  elfogadott
beszámolóval  lezárt  üzleti  évre  prémiumot  nem fizet,  valamint  a  2020.  évre
prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                        a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója

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

Pintér Tamás polgármester:

A II. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem szintén jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  II.  számú  döntési  javaslat  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Dunanett  Nonprofit  Kft.
2020. évi  üzleti  tervét nem fogadja el  a határozat melléklete szerint  az
eredményterv  és  a  Cash-flow  terv  hiánya  miatt  arra  tekintettel,  hogy
többek között nem látható a tagi kölcsön visszafizetésének üteme, egyben
utasítja a polgármestert a határozat közlésére a határozat. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
334/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dunanett  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
üzleti tervét nem fogadja a határozat melléklete szerint, az eredményterv és a Cash-
flow terv hiánya miatt arra tekintettel, hogy többek között nem látható a tagi kölcsön
visszafizetésének üteme, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
                a polgármester
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    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
                nyolc napon belül

22.       Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának  
megismerésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  22.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunanett
Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának  megismerésére.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.
megküldte  az  önkormányzat  részére  a  2019.  évi  éves  beszámolóját
elfogadásra. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét,
Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  anyagot,  és  4  igen  szavazattal  a  közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte az anyagot, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok,
ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  A közgyűlés a  Dunanett
Vagyonkezelő  Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte  a határozat 1.. 2.
és 3. számú mellékletei szerint.

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  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
335/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  Dunanett
Vagyonkezelő Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú
mellékletei szerint azzal, hogy a beszámoló minden mellékletén kötelező szövegrész:
„A  közzétett  adatok  könyvvizsgálattal  nincsenek alátámasztva”,  egyben utasítja  a
polgármestert a határozat közlésére.

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

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

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

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

ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  23.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolójának megtárgyalására. A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  Energo-Viterm  Beruházó,
Működtető Kft.  megküldte a 2019. évi  éves beszámolóját.  A beszámoló
elfogadásáról a közgyűlés dönt. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:
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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  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést,  és  9  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásnak  javasolja
elfogadni.

Pintér Tamás polgármester:

Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés „A” és
„B”  változatú  határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Ülésünk  elején  kézhez
kaptak egy új  „A”  és egy új  „B”  változatú határozati  javaslatot.  Kérem,
hogy a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem látok, ezért a „B” változatú döntési javaslat ismertetésére felkérem
jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tehát  a  „B”  változatú  döntési  javaslat  a
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm
Beruházó,  Működtető  Kft.  2019. évi beszámolóját megismerte,  azt
3.336.842.000  Ft  mérleg  főösszeggel  és  -28.240.000  Ft  adózott
eredménnyel, veszteséggel a határozat 1., 2., 3., és 4. számú mellékletei
szerint   nem  fogadja  el  és  kéri,  hogy  jelen  határozat  2.  pontjában
meghatározottakat terjessze a közgyűlés elé.

A közgyűlés felkéri  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a gazdasági társaság taggyűlésén,
és  tegyen  javaslatot  a  banki  szerződés  módosítására,  illetve  új
kölcsönszerződés  megkötésére,  valamint  tegyen  javaslatot  továbbá  a
2020.  évi  vagyonhasználati  díjra  a  társasági  szerződésben  foglaltak
szerint. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
10 fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
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szavazott  2 fő (Motyovszki  Mátyás,  Szabó Zsolt),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Motyovszki  Mátyás  képviselő  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 11 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 3 fő.)

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
336/2020. (IX.17.)   határozata  

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

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

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

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

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                megküldését követő 8 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

Jegyző  úr  jelezte,  hogy  vissza  kell  térnünk  erre  a  napirendi  pontra.
Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! Tehát a 23. napirenddel kapcsolatosan ugye
a „B” határozati javaslatot ismertetem előlről az 1., 2. és 3. pontja szerint
teljes  terjedelmében  újból:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft.
2019. évi beszámolóját megismerte,  azt  3.336.842.000  Ft  mérleg
főösszeggel  és  -28.240.000  Ft  adózott  eredménnyel,  veszteséggel  a
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határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint  nem fogadja el, és kéri,
hogy  jelen  határozat  2.  pontjában  meghatározottakat  terjessze  a
közgyűlés elé.

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

Jelen határozat 3. pontja a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság  taggyűlésén jelen határozat
alapján szavazzon,  és  a  taggyűlés  határozatát  a  polgármester  részére
nyújtsa be. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Az így pontosított „B” változatú határozati javaslatot aki elfogadja, kérem,
igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
337/2020. (IX.17.)   határozata  

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

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

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

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén



68

jelen határozat alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester
részére nyújtsa be.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                megküldését követő 8 napon belül

24.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási  
szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Tiger  Szabolcs,  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérnénk  24.  napirendi  pontunkra,  de  a  közgyűlés  levette  a  napirendi
pontok  közül,  így  a  25.  napirendi  pontra  térünk  át,  amely  javaslat  a
Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási  szerződés
megkötésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  javaslat a
Dunaújvárosi Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási  szerződés
megkötésére. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét,
Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést,  és  9  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  tisztelt
közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:



69

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

Motyovszki Mátyás képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok,
ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  A  közgyűlés  támogatja
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7., 13., 15. pontjai szerinti közfeladat ellátására  jelen
határozat mellékletét képező, határozott idejű, 2020. október 1. napjától 1
évre  szóló  közfeladat  ellátási  szerződés  megkötését  a  Dunaújvárosi
Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel.  A  közfeladat  ellátási  szerződésben
meghatározott  feladatra  forrás  rendelkezésre  áll  a  költségvetési
rendeletben. 

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.-vel
közfeladat  ellátási  szerződés  megkötéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
338/2020. (IX.17.)  határozata   

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat ellátási szerződés
megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés
7.,13.,15.  pontjai  szerinti  közfeladatot  ellátására  jelen  határozat  mellékletét
képező,  határozott  idejű,  2020.  október  1.  napjától  1  évre  szóló  közfeladat
ellátási szerződés megkötését a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.

2. A közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatra forrás rendelkezésre
áll  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2020. évi költségvetéséről
és  a  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelete  5.a.  sz.
melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  14.6.  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos soron.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen  határozat  mellékletét  képező  közfeladat  ellátási  szerződés  aláírására,
egyúttal felkéri a határozat közlésére.

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

      a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője                   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való

                          megküldést követő 8 napon belül
              - a közfeladat ellátási szerződés aláírására: a határozat
                érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

25.       Javaslat  a  DMJV  Önkormányzata  tulajdonában  álló  Kalandpark  
bérbeadására kiírt pályázat értékeléséről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  26.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására
kiírt  pályázat  értékeléséről.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 241/2020.
határozatában döntött az önkormányzat tulajdonában álló Kalandpark (volt
vidámpark)  bérbeadására  vonatkozó  pályázat  kiírásáról.  A  pályázat
benyújtásának  határideje  2020.  augusztus  17.  napja  volt.   A pályázat
benyújtására nyitva álló időtartamon belül 1 db pályázat érkezett. Kérdezem
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság az „A” határozati  javaslatot  9
igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
mint ahogy már önök is hallhatták, egy „A” és egy „B” változatú határozati
javaslatot  tartalmaz  a  napirendi  pont.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem  látok,  ezért  az  „A”  változatú  döntési  javaslatra  megkérem,  hogy
ismertesse jegyző úr.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Az „A” változatú döntési javaslat a
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
álló régi vidámpark területén kialakított Kalandpark  pályázati úton történő
bérbeadására  kiírt  nyilvános  pályázatra  egy  darab  következő  pályázat
érkezett be: ez az egy pályázó az ALLINFERR MEDIA Kft. volt, amelynek
székhelye Dunaújváros, Zrínyi Miklós utca 1. szám. A megajánlott bérleti díj
4.200.000,- Ft/év, és a pályázat minősítése érvényes. 

A  Közgyűlés  a Kalandpark  pályázati  úton  történő  bérbeadására  kiírt
nyilvános  pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek  nyilvánítja  a
határozat szerint, és a pályázat nyertesének az Allinferr Media Kft.-t  jelöli
meg. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában  álló  Kalandpark  bérbeadására  kiírt  pályázat  értékeléséről  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
339/  2020.     (IX.17.)     határozata  

a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására kiírt
pályázat értékeléséről

1. A Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  régi
vidámpark területén kialakított Kalandpark (316/7. hrsz.) pályázati úton történő
bérbeadására kiírt nyilvános pályázatra az alábbi pályázat érkezett be:
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Pályázó Ajánlott bérleti díj Pályázat minősítése

ALLINFERR MEDIA Kft..
(2400 Dunaújváros, Zrinyi

Miklós u. 1.)

4.200.000,-Ft/év érvényes

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat
tulajdonában álló Kalandpark pályázati úton történő bérbeadására kiírt nyilvános
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a pályázat nyertesének
az Allinferr Media Kft.-t (2400 Dunaújváros, Zrinyi Miklós u. 1., képviseli: Galyas
Lajos) jelöli meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező,  a  2.  pontban foglalt  nyertessel
kötendő „Bérleti Szerződés” aláírására és felkéri jelen határozat közlésére. 

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                   számított 8 napon belül                                          

                         - a bérleti szerződés aláírására: a közgyűlés döntésétől számított 
                           15 napon belül

26.       Javaslat Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák  
finanszírozására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  27.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Mobilcsarnok
rendeltetésszerű  használatához  szükséges  munkák  finanszírozására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű
használatához  további  munkák elvégzése  szükséges  az  önkormányzati
költségvetés terhére. Kérdezem  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
megtárgyalta az anyagot,  és úgy döntött,  hogy 5 igen szavazattal  és 1
tartózkodás mellett támogatja a közgyűlésnek elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen, elnök úr. És most szintén önt kérdezem, a pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta-e, véleményezte-e az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta,
és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásnak 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:  A  közgyűlés  megbízza  a  DVG  Zrt.-t  a
kézilabda  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához  szükséges
munkák  (parkoló  kialakítása,  szennyvíztároló,  vízóra  akna,
biztonságtechnikai rendszer kiépítése, csapadékvíz elvezetés kialakítása)
elvégzésével bruttó 13.576.778,- Ft vállalkozási díjért. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához
szükséges munkák finanszírozásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
340/2020. (IX.17.) határozata   

Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák
finanszírozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  a  kézilabda  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű
használatához  szükséges  munkák  (parkoló  kialakítása,  szennyvíztároló,
vízóra  akna,  biztonságtechnikai  rendszer  kiépítése,  csapadékvíz  elvezetés
kialakítása)  elvégzésével, bruttó 13.576.778,- Ft vállalkozási díjért, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. által,
jelen  határozat  mellékletét  képező  árajánlattal  egyező  tartalommal
előkészített és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett
vállalkozási  szerződés  aláírására azzal,  hogy  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási  Osztály  teljesítésigazolását  követően  fizeti  meg  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Dunaújváros
Vagyonkezelő Zrt.-nek 30 napon belül.

2. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt feladatra bruttó 13.576.778,- Ft összeget biztosít vállalkozási díjként
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az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetése  5.  melléklete  14.  Cím  Dologi
kiadások soráról a 7. b. melléklet 14. címre történő átcsoportosítással.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                          a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

      a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
                     a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére
                  történő megküldést követő 8 napon belül

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

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati költségvetés
módosításakor  vegye  figyelembe,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a
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 Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja

27.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 532/2020. (VI.10.)  
határozata módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetői

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  28.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Polgármestere  532/2020.  határozata  módosítására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere  532/2020.  határozatát  módosítani  szükséges  tekintettel
arra, hogy ez alapján a határozat alapján lett nyertes pályázó a Kavics-Ker
Kft. a dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton.
A  határozat  Áfa-s  vételárat  tartalmaz,  azonban  a  terület  jellegéből
adódóan  nem  tartozik  az  Áfa-s  értékesítések  körébe.  Kérdezem  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  hogy  tárgyalták-e  az
előterjesztést, és véleményezték-e.

Tóth Kálmán képviselő:



75

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta,
és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  9  egyhangú  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  elnök úr.  A  döntési  javaslat  ismertetésére  felkérem
jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a dunaújvárosi 372/21
hrsz.  alatt  nyilvántartott,  16.910  m2 nagyságú,  kivett  telephely
megnevezésű  ingatlan  értékesítése  az  általános  forgalmi  adóról  szóló
2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése k) pontja szerint mentes az
általános forgalmi  adó alól.  A  közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
ebben a határozatban, hogy intézkedjen a vételár Áfa tartalmának, azaz
10.800.000,- Ft-nak a visszautalásáról. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
532/2020  (VI.10.)  határozata  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
341/2020. (IX.17.)   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
532/2020. (VI.10.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,
hogy  a  dunaújvárosi  372/21  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  16.910  m2  nagyságú,
kivett telephely megnevezésű ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII törvény 86.§ (1) bekezdése k) pontja szerint mentes az
általános forgalmi adó alól.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  a  határozat  közlésére  és  a  határozat  mellékleteként  csatolt
adásvételi  szerződésmódosítás  aláírására  azzal,  hogy  a  polgármester,  a
Kavics-Ker Kft. aláírását és az ügyvédi ellenjegyzést követően küldje meg az
MNV Zrt. részére az elővásárlási joggyakorlás történő lemondás érdekében és
intézkedjen a vételár Áfa tartalmának, azaz 10.800.000,- Ft visszautalásáról.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester

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

28.       Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda,  
udvar  megnevezésű,  természetben 2400  Dunaújváros,  Latinovits  Zoltán
utca  52.  hrsz.  „felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  29.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  dunaújvárosi  52
helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű,
természetben Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. helyrajzi szám alatt
található „felülvizsgálat alatt” található, kivett óvoda, udvar megnevezésű
ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére. A napirendi pont
rövid tartalma szerint  a dunaújvárosi közgyűlés  283/2020. határozatában
döntött  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,
udvar  megnevezésű, természetben  2400  Dunaújváros,  Latinovits  Zoltán
utcában  található, 756/1213-as  önkormányzati  tulajdoni  hányad
értékesítésére  tárgyában.  A  pályázati  felhívást  az  előkészítő  osztály
megjelentette  a  Dunaújváros  című  hetilapban,  az  önkormányzat
hirdetőtábláján és honlapján. A pályázat postára adásának határideje 2020.
augusztus  14.  napja  volt.  A  pályázat  értékeléséről  a  közgyűlés  dönt.
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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  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést,  és  6 igen szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra 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  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  9  egyhangú  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy a  dunaújvárosi  52
hrsz.-ú,  természetben Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz. alatt
található,  ”felülvizsgálat  alatt”,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű
ingatlanon  fennálló  756/1213  önkormányzati  tulajdoni  hányad
értékesítésére kiírt  nyilvános pályázatot  érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.  A pályázati  felhívásra  1,  azaz  egy  darab  pályázat  érkezett.
Megállapítja  a  határozat  továbbá,  hogy  a  pályázati  felhívásban  foglalt
feltételeknek  a  pályázó  maradéktalanul  eleget  tett.  A  pályázó  ajánlata
33.000.000,- Ft.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  hivatkozott
pályázat nyertesének tehát a  Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarát
jelöli meg azzal, hogy a nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a szerződés
azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosult
lemond  elővásárlási  jogáról,  vagy  a  nyilatkozattételi  határidő  lejár.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán
utca 52. hrsz. ”felülvizsgálat alatt” található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről című határozati javaslatot – mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott  1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
342/  2020. (IX.17.) határozata  

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz. 

”felülvizsgálat alatt” található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy a  dunaújvárosi  52  hrsz.-ú,  természetben 2400  Dunaújváros,  Latinovits
Zoltán  utca  52.  hrsz. ”felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni hányad
értékesítésére kiírt  nyilvános  pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek
nyilvánítja.  A pályázati  felhívásra 1 db pályázat érkezett.  Megállapítja,  hogy a
pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a pályázó maradéktalanul eleget tett. A
pályázó ajánlata 33.000.000,- Ft, azaz Harminchárommillió forint.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
hivatkozott pályázat nyertesének a  Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarát
(2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán út 10., képviseli: Králik Gyula elnök) jelöli
meg azzal, hogy nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a szerződés azt követő
napon  lép  hatályba,  hogy  az  ingatlanra  elővásárlásra  jogosult  lemond
elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá a nyertes pályázó jogi képviselője
által  előkészített  adásvételi  szerződés  aláírásra   –  mely  a  bérleti  jogviszony
megszüntetésére  is  kiterjed  a  vételár  megfizetése  napján  –  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                  számított 8 napon belül

                    - a szerződés aláírására: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
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                          véleményezését követő 45 napon belül

29.       Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám  
alatti,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű,  belterületi  ingatlan
elidegenítésre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  30.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  dunaújvárosi  1445
helyrajzi számú, Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 21. szám alatti,  kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  belterületi  ingatlan  elidegenítésére.  A
napireni pont rövid tartalma szerint  a jelen előterjesztés javaslatot tesz a
Dunaújváros,  Petőfi  Sándor  utca  21.  szám  alatt  található  ingatlan
értékesítésére.  Az  értékesítés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről  szóló,
15/2015.  önkormányzati  rendelete  27.  §-a  alapján  nyílt  pályázat  útján
lehetséges. 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 bizottság véleményezte az
előterjesztést, és 6 igen 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
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
anyagot, és egyhangúlag 9 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános  pályázati
úton  értékesíti  a  dunaújvárosi  1445  hrsz.-ú,  természetben  pedig
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Dunaújváros,  Petőfi  Sándor  utca  21.  szám  alatt  található,  kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű,  1431  m2 nagyságú  ingatlant  bruttó
15.447.645,-  Ft  kikiáltási  áron  azzal,  hogy  a  pályázati  felhívásban
szerepelnie kell a következő kitételeknek: a Magyar Államot az ingatlanra
elővásárlási  jog  illeti  meg,  így  a  nyertes  ajánlattevővel  megkötött
adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy  az ingatlanra
elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi
határidő  lejár; továbbá  a  vételáron  felül  a  nyertes  pályázót  terhelik  az
közműcsatlakozások,  az  igényelt  közműkapacitások,  a  forgalmi
értékbecslés  költsége,  valamint a  nyertes  pályázó  által  megbízott  jogi
képviselő  megbízási  díja  az  adásvételi  szerződéstervezet  előkészítését
illetően. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S.
u.  21.  szám  alatti,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezéső,  belterületi  ingatlan
elidegenítésről című határozati  javaslatot – mellette szavazott  11 fő (Barta Endre,
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő
(Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
343/  2020. (IX.17.) határozata  

a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános
pályázati  úton  értékesíti  a  dunaújvárosi  1445  hrsz.-ú,  természetben  2400
Dunaújváros,  Petőfi  S.  u.  21.  szám alatt  található,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű, 1431 m2 nagyságú ingatlant  12.163.500,- Ft+Áfa, azaz bruttó
15.447.645,- Ft  kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie
kell az alábbi kitételeknek:
- a  Magyar  Államot  az  ingatlanra  elővásárlási  jog  illeti  meg,  így  a  nyertes

ajánlattevővel 
megkötött  adásvételi  szerződés  azt  követő  napon  lép  hatályba,  hogy  az
ingatlanra  elővásárlásra  jogosult  lemond  elővásárlási  jogáról,  vagy  a
nyilatkozattételi határidő lejár;

- a  vételáron  felül  a  nyertes  pályázót  terhelik  az közműcsatlakozások,  az
igényelt  közműkapacitások,  a  forgalmi  értékbecslés  költsége,  valamint a
nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő megbízási díja az adásvételi
szerződéstervezet előkészítését illetően.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak  a  Dunaújváros  című  lapban  való  megjelentetéséhez  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2020. szeptember 30.

Pintér Tamás polgármester:

Mielőtt  áttérünk 31. napirendi  pontunkra, az ülés vezetésére megkérem
Mezei Zsolt alpolgármester urat.

(Pintér  Tamás  polgármester  átadta  az  ülés  vezetését  11:26  órakor  Mezei  Zsolt
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)

30.       Javaslat a dunaújvárosi  1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám  
alatti,  kivett  lakóház,  udvar  megnevezésű,  belterületi  ingatlan
elidegenítésre
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Mezei Zsolt alpolgármester:

Jó. Köszönöm. Folytassuk akkor! 10 óra 26 perckor megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk, és akkor polgármester úr nevében folytatom.
11 fővel határozatképesek vagyunk, és polgármester úr nevében folytatjuk
akkor a mai közgyűlésünket. 31. napirendi pont, a javaslat a dunaújvárosi
1460  helyrajzi  számú,  Dunaújváros,  Magyar  út  31.  szám  alatti,  kivett
lakóház,  udvar  megnevezésű,  belterületi  ingatlan  elidegenítésére.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma:  Jelen  előterjesztés  javaslatot  tesz  a
Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatt található ingatlan értékesítésére.
Az  értékesítés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló, 15/2015. önkormányzati
rendelete 27. §-ának alapján nyílt pályázat útján lehetséges. Kérdezem az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  A bizottság tárgyalta  az előterjesztést,  és 6
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:
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Köszönöm.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést, és 9 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt
közgyűlésnek.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Kérem a döntési javaslatot
jegyző urat ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési
javaslat  a következő:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy
határoz, hogy nyilvános pályázati úton kívánja értékesítenii a dunaújvárosi
1460 hrsz.-ú, természetben pedig Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatt
található, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 2368 m2 nagyságú ingatlant
bruttó 20.128.000,- Ft  kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban
szerepelnie kell a következő kitételeknek: az ingatlan helyi védelem alatt
áll  a  településkép  védelméről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  43/2017.  önkormányzati  rendeletében
foglaltak szerint; ezen kívül a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási
jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés
azt  követő  napon  léphet  hatályba,  hogy  az  ingatlanra  elővásárlásra
jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár;
továbbá a  vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az ingatlan forgalmi
értékbecslésének,  valamint a  nyertes  pályázó  által  megbízott  jogi
képviselő  megbízási  díjának  az  adásvételi  szerződéstervezet
előkészítésének díja. Köszönöm.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,  és  köszönöm,  jegyző  úr,  kérem,
igennel szavazzon!

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar
út  31.  szám  alatti,  kivett  lakóház,  udvar  megnevezésű,  belterületi  ingatlan
elidegenítésről című határozati  javaslatot – mellette szavazott  11 fő (Barta Endre,
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi
Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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344/  2020. (IX.17.) határozata  
a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti, 

kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános
pályázati  úton  értékesíti  a  dunaújvárosi  1460  hrsz.-ú,  természetben  2400
Dunaújváros,  Magyar  út  31.  szám  alatt  található,  kivett  lakóház,  udvar
megnevezésű, 2368 m2 nagyságú ingatlant bruttó 20.128.000,- Ft kikiáltási áron
azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek:
- az ingatlan helyi  védelem alatt  áll  a településkép védelméről  szóló DMJV

Önkormányzata  Közgyűlésének  43/2017.  (XII.22.)  önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint;

- a  Magyar  Államot  az  ingatlanra  elővásárlási  jog  illeti  meg,  így  a  nyertes
ajánlattevővel 
megkötött  adásvételi  szerződés  azt  követő  napon  lép  hatályba,  hogy  az
ingatlanra  elővásárlásra  jogosult  lemond  elővásárlási  jogáról,  vagy  a
nyilatkozattételi határidő lejár;

- a  vételáron  felül  a  nyertes  pályázót  terhelik  az  ingatlan  forgalmi
értékbecslésének, valamint a nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő
megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2020. szeptember 30.

31.       Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására  
és riasztó rendszere távfelügyeletére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Mezei Zsolt alpolgármester:

Következik  a  32.  napirendi  pont,  ami  javaslat  a  Széchenyi  István
Kollégium  tűzjelző  rendszere  karbantartására  és  riasztó  rendszere
távfelügyeletéről  szól.  A  napirend  rövid  tartalma:  Javaslat  a  Széchenyi
István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és riasztó rendszere
távfelügyeletére.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
elnökét,  Tóth  Kálmán  urat,  hogy  a  bizottság  véleményezte-e  az
előterjesztést. 

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte
az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlésnek  elfogadásra
javasolja.

Mezei Zsolt alpolgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte
az előterjesztést,  és 9 egyhangú szavazattal  közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm. Kérdezem akkor, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e a
napirendi ponthoz. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot kérem jegyző úr
akkor ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A döntési  javaslat  a
következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megbízza a
TOLNA-ŐR  Kft.-t  a Széchenyi  István  Kollégium  tűzjelző  rendszere
karbantartásával,  hatósági  átjelzésével  és  a  riasztó  rendszer
távfelügyeletével  a határozat melléklete  szerinti  ajánlatnak megfelelően
bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegen belül. Köszönöm.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a Széchenyi  István Kollégium tűzjelző  rendszer
karbantartásáról és riasztó rendszere távfelügyeletéről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
345/2020.   (IX.17.)     határozata   

a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszer karbantartásáról és 
riasztó rendszere távfelügyeletéről
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a  TOLNA-ŐR  Kft.-t
(2400  Dunaújváros,  Balogh  Á.  u.  10.) a Széchenyi  István  Kollégium  (2400
Dunaújváros,  Erdő  sor  37/A.)  tűzjelző  rendszere  karbantartásával,  hatósági
átjelzésével  és  a  riasztó  rendszer  távfelügyeletével  a határozat melléklete
szerinti  ajánlatnak megfelelően  bruttó  1.000.000,-  Ft keretösszegen belül,
egyúttal felhatalmazza a polgármester az ajánlattal egyező és a TOLNA-ŐR Kft.
által előkészített vállalkozási szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság állásfoglalását követően

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                   érkezésétől számított 8 napon belül

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt összegű
forrás  rendelkezésre  áll  Dunaújváros  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  a  végrehajtásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelete 5. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 3.
dologi kiadások során.

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

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

32.       Javaslat  megállapodás  véleményezésére  –  Juharos  étterem  eszközei  
értékének,  valamint  a  244/2020.  (VII.16.)  és  Dunaújváros  MJV
Polgármestere  533/2020.  (IV.10.)  határozata  alapján  kompenzációs
megállapodás
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

Mezei Zsolt alpolgármester:

33.  napirendi  pontunk  következik,  javaslat  megállapodás
véleményezésére  a  Juharos  étterem  eszközei  értékének,  valamint  a
244/2020. (VII.16.) és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
533/2020.  (IV.10.)  határozata  alapján  kompenzációs  megállapodás.  A
napirend  rövid  tartalmát  elmondanám:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Polgármestere az 533/2020. határozatával döntött arról, a  DVG Zrt. által
megküldött üdülők üzemeltetésére vonatkozó elszámolást elfogadja, és az
üzemeltetésből eredő bruttó 8.213.881,- Ft hiányt a 200.000.000,- Ft-os tagi
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kölcsönből  kívánja  kompenzálni  megállapodás útján,  ahogy a  244/2020.
határozatban elfogadott Jókai út 19. (Népfőiskola) üzemeltetéséből eredő
hiányt és a Juharos étterem eszközeinek értékét is. Kérdezem az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte
az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  urat  ismételten,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte
az előterjesztést,  és 9 egyhangú szavazattal  közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk
elején  kézhez  kaptak  egy  új  határozati  javaslatot.  Kérem,  hogy  a
döntéshozatalnál  ezt  vegyék  figyelembe.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat  a napirendi ponttal  kapcsolatban van-e. Ilyet nem
látok.  Köszönöm szépen.  Kérem,  jegyző úr,  akkor  a  döntési  javaslatot
ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  A  döntési  javaslat  a  következő:
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2020. március 27-én, a
DVG  Zrt.-vel  megkötött,  a  Juharos  Étteremmel  kapcsolatos  bérleti
szerződés  megszüntetésében  foglaltak  szerint  a  Juharos  étterem
eszközeinek  értékét  bruttó  13.038.076,-  Ft  értékben  elfogadja,  egyben
felkéri  a  polgármestert  a  határozat  1.  számú  mellékleteként  csatolt
adásvételi szerződés aláírására.

A  közgyűlés  a  polgármester  533/2020.  számú  határozatát  megerősíti,
vagyis  a  DVG  Zrt.  által  üzemeltetett  üdülők  2019.  évi  üzemeltetéséből
eredő veszteséget 6.467.623,-  Ft  + Áfa összeget megtéríti  kompenzáció
útján a DVG Zrt.-nek nyújtott 200.000.000,- Ft tagi kölcsön terhére. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése megerősíti  a  polgármester
533/2020. számú határozatát a tekintetben is, mely szerint a DVG Zrt. által
üzemeltetett Dunaújváros, Jókai utca 19. (a volt Népfőiskola épülete) szám
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alatt található ingatlan 2019. évi üzemeltetéséből eredő 886.207,- Ft + Áfa
összegű  veszteséget  kompenzáció  útján  a  DVG  Zrt.-nek  nyújtott
200.000.000,- Ft tagi kölcsön terhére megfizeti. 

A közgyűlés kinyilvánítja, hogy a DVG Zrt.-nek nyújtott 200.000.000,- Ft-os
tagi kölcsönbe be kíván számítani a határozat 1., 2. és 3. pontja alapján
bruttó  22.377.440,-  Ft-ot  a  határozat  2.  számú  mellékletként  csatolt
megállapodás  szerint,  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés aláírására és a határozat közlésére. Köszönöm.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  megállapodás  véleményezéséről  –  Juharos
étterem eszközei értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Polgármestere  533/2020.  (IV.10.)  határozata  alapján  kompenzációs
megállapodás című határozati  javaslatot  – mellette  szavazott  10 fő (Barta  Endre,
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi
Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Lőrinczi  Konrád  jelezte,  hogy  a  szavazás  eredményéhez  még
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen
szavazat, távol lévő 4 fő.)

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
346/2020. (IX.17.)   határozata  

megállapodás véleményezéséről – Juharos étterem eszközei értékének,
valamint a  244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere 
533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. március
27-én,  a  DVG Zrt.-vel  megkötött,  a  Juharos  Étteremmel  kapcsolatos  bérleti
szerződés megszüntetésében foglaltak szerint a Juharos étterem eszközeinek
értékét bruttó 13.038.076,- Ft értéken elfogadja, egyben felkéri a polgármestert
a határozat 1. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződés aláírására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros MJV
Polgármestere az 533/2020. (VI.10.) határozatát megerősíti, vagyis a DVG Zrt.
által  üzemeltetett  üdülők  2019.  évi  üzemeltetéséből  eredő  veszteséget
6.467.623,-  Ft  +  Áfa  összeget  megtéríti  kompenzáció  útján  a  DVG  Zrt.-nek
nyújtott 200.000.000,- Ft tagi kölcsön terhére. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megerősíti
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  az  533/2020.  (VI.10.)
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határozatát, mely szerint a DVG Zrt. által üzemeltetett Dunaújváros, Jókai u. 19.
(Népfőiskola)  szám  alatt  található  ingatlan  2019.  évi  üzemeltetésből  eredő
886.207,-  Ft  +  Áfa  összegű  veszteséget  kompenzáció  útján  a  DVG Zrt.-nek
nyújtott 200.000.000,- Ft tagi kölcsön terhére megfizeti. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
a DVG Zrt.-nek nyújtott 200.000.000,- Ft-os tagi kölcsönbe be kíván számítani a
határozat  1.,  2.  és 3.  pontja  alapján bruttó  22.377.440,-  Ft-ot  a  határozat  2.
számú  mellékletként  csatolt  megállapodás  szerint,  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a szerződés aláírására és a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester

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

Mezei Zsolt alpolgármester:

Látom, polgármester úr megérkezett. 

(Mezei  Zsolt  alpolgármester  átadta az ülés vezetését  11:34 órakor  Pintér  Tamás
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)

33.       Javaslat  a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok  ellátásával  
összefüggésben külső szakértők kiválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Áttérünk 34. napirendi pontunkra,
amely  javaslat  a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok  ellátásával
összefüggésben  külső  szakértők  kiválasztására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint  az előterjesztés külső szakértői feladatok ellátására tesz
javaslatot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  helyi  autóbuszos  közösségi
közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra  megújításának
támogatása  érdekében.  Elnézésüket  kérem.  Jegyző  úr  jelezte,  hogy  12
fővel határozatképesek vagyunk. 12-en vagyunk. Kérdezem  az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság az előterjesztést
tárgyalta,  az  I.  határozati  javaslatot  5  igen  és  1  tartózkodás  mellett
támogatta elfogadásra a közgyűlésnek. A II. határozati javaslatot 5 igennel
és 1 tartózkodással javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:
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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!  Az előterjesztést  a
bizottság tárgyalta, és mind a két határozati javaslatot 9 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy az előterjesztés I.,  II.  határozati javaslatokat tartalmaz. Mind a két
határozati javaslatról külön-külön kell szavaznunk. Ülésünk elején kézhez
kaptak  egy  új  I.  és  egy  új  II.  határozati  javaslatot.  Kérem,  a
döntéshozatalnál ezeket vegyék figyelembe. Az I. számú döntési javaslat
ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Igen.  Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  I.  döntési
javaslat a következő: A közgyűlés úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  helyi  autóbuszos  közösségi  közlekedési
hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra  megújításának  támogatása
érdekében  legalább  egy  hálózati  változat  kidolgozása  feladat
vonatkozásában – mely tartalmazza a javasolt viszonylatokat a kapcsolódó
követési renddel – a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot fogadja el, és
a feladat elvégzésével  Botyánszki Tamás urat bízza meg összesen nettó
500.000,- Ft megbízási díj ellenében. Továbbá a döntési javaslat szerint a
közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  a  megbízási  díjra,  adóira  és  járulékaira
1.500.000.,- Ft keretösszeget biztosít a közgyűlés. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző 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  helyi  közlekedési  feladatok
ellátásával összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  tartózkodott  2  fő  (Gombos István,  Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3 fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata   Közgyűlésének     
347/2020. (IX.17.)   határozata  

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben 
külső szakértő kiválasztásáról

                                                                              
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 legalább egy hálózati változat kidolgozása feladat vonatkozásában –
mely tartalmazza a javasolt viszonylatokat, a kapcsolódó követési renddel – a
legalacsonyabb árat  tartalmazó ajánlatot  fogadja el  és a feladat elvégzésével
Botyánszki  Tamást bízza  meg  összesen  nettó  500.000,-  Ft,  azaz  nettó
ötszázezer forint megbízási díj ellenében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
megbízott  által  előkészített,  az 1.  pontban meghatározott  munka elvégzésére
vonatozó  megbízási  szerződés  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság véleményének kikérését követően.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
az 1. pontban meghatározott megbízási díjra, adóira és járulékaira  1.500.000.,-
Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint keretösszeget biztosít  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
5. melléklet „14. Vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások” sorról történő
átcsoportosítással.

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

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2020.  évi  költségvetés  következő  módosításakor  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 osztályvezetője 

               - a költségvetés módosításáért:
                 a Jegyző
               - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

               a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője

Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának
                 időpontja

                                  
Pintér Tamás polgármester:

A II. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A II. a következő:  A közgyűlés úgy határoz,
hogy  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata helyi  autóbuszos
közösségi  közlekedési  hálózatának  és  a  menetrendi  struktúra
megújításának  támogatása  érdekében  vonalhálózati  nagy  térkép
elkészítésével,  megállóhelyi  várók  plakáttartó  kereteiben  elhelyezendő
vitringrafika elkészítésével, az önkormányzat honlapjáról „linkelhető”, annak
részeként működő statikus aloldal létrehozásával, megállóhelyi indulásokat
tartalmazó  magyar  és  angol  nyelvű  hirdetmények  előállításával, a
weboldalra  szánt  összesítő,  a  járatok  esetén  minden  megállóhelyet
bemutató  menetrendi  táblázat  elkészítésével  kapcsolatban  a
legalacsonyabb  árat  tartalmazó  árajánlatot  fogadja  el,  és  a  feladat
elvégzésével  Győrfi  Péter bízza  meg  összesen  nettó  600.000,-  Ft
megbízási  díj  ellenében. A közgyűlés  úgy határoz,  hogy az  1.  pontban
meghatározott megbízási díjra, adóira és járulékaira  szintén 1.500.000.,- Ft
keretösszeget biztosít. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok
ellátásával összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott  11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3  fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata   Közgyűlésének     
348/2020. (IX.17.)   határozata  

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben 
külső szakértő kiválasztásáról

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  vonalhálózati  nagy  térkép  elkészítésével,  megállóhelyi  várók
plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítésével, az önkormányzat
honlapjáról „linkelhető”, annak részeként működő statikus aloldal létrehozásával,
megállóhelyi  indulásokat  tartalmazó  magyar/angol  nyelvű  hirdetmények
előállításával, a  weboldalra  szánt  összesítő,  a  járatok  esetén  minden
megállóhelyet  bemutató  menetrendi  táblázat  elkészítésével  kapcsolatban  a
legalacsonyabb árat  tartalmazó ajánlatot  fogadja el  és a feladat elvégzésével
Győrfi Péter bízza meg összesen   nettó 600.000,- Ft, azaz nettó hatszázezer
forint megbízási díj ellenében.

                          
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a

megbízott  által  előkészített,  az 1.  pontban meghatározott  munka elvégzésére
vonatozó  megbízási  szerződés  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság véleményének kikérését követően

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése úgy határoz,
hogy  az  1.  pontban  meghatározott  megbízási  díjra,  adóira  és  járulékaira
1.500.000.,-  Ft,  azaz  egymillió-ötszázezer  forint  keretösszeget biztosít
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.)
önkormányzati  rendelete 5. melléklet  „14.  Vagyongazdálkodási  feladatok 3.
dologi kiadások” sorról történő átcsoportosítással.

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

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2020.  évi  költségvetés  következő  módosításakor  vegye
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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 osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért:
                a Jegyző
              - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

              a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője

Határidő: a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának
                időpontja

                                
34.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  

közbeszerzési tervének 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke
                   
Pintér Tamás polgármester:

35. napirendi pontunk következik, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  közbeszerzési  tervének  1.  számú
módosítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma szerint  az  önkormányzat
2020. évi közbeszerzési tervét módosítani szükséges az eljárások időbeni
ütemezése, eljárások törlése és új eljárás feltüntetése miatt. 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! Tisztelt Közgyűlés! A
bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Köszöntöm  dr.  Molnár  István  urat,  a
közbeszerzési és bíráló bizottság elnökét, és kérdezem őt egyúttal, hogy a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

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

Igen.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Köszönöm  a  szót.  Igen,  a
bizottságunk egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Jelentkezőt  nem látok,
ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem,  amely  szerint  a  közgyűlés  úgy
határoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.
évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes
szerkezetbe  foglalt  közbeszerzési  tervét  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  12 fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
349/  2020. (IX.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elrendeli
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évre  vonatkozó
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, valamint az
elektronikus  közbeszerzés  részletes  szabályairól  szóló  424/2017.  (XII.19.)
kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közbeszerzési referens
Határidő: a közzétételre 2020. szeptember 30.

    a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv
                        honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.

35.  Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk  36.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  „Dunaújváros  –
közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására.  A napirendi  pont  rövid  tartalma szerint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 266/2020.
határozatával  döntött  a  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek
karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról.  Jelen
előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállítására 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  Közgyűlés!  A  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést, és 6 igen 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.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
előterjesztést,  és  9  egyhangú  szavazattal  közgyűlésnek  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

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

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Igen,  a  bizottság  egyhangúlag  támogatta
azt.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: a közgyűlés
266/2020.  határozatával  támogatta  a „Vállalkozási  szerződés keretében
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Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív ele-
meinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – mű-
ködtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karban-
tartása tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszer-
zési eljárás lefolytatását.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően megállapítja,  hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA Villa-
mosipari Kft.  ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben
nem áll fenn kizáró ok, és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak.
A közgyűlés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja,
hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás ke-
retében benyújtott ajánlatok alapján  a  VILL-KORR HUNGÁRIA Villamos-
ipari Kft. mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szer-
vezetet nyilvánítja nyertesnek, és felhatalmazza a Polgármestert a kap-
csolódó szerződés aláírására.

A nyertes ajánlat  összege nettó  1.284.000 Ft +Áfa/hó, összesen bruttó
1.630.680 Ft/hó,  folyamatos  teljesítéssel,  és  havonta  történő
számlázással.  És  felhívom tisztelt  polgármester  úr  figyelmét,  most  név
szerinti szavazást kell majd elrendelni. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Így van, köszönöm szépen, jegyző úr.  A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény  27.  §  (5)  bekezdése  szerint  testületi  döntéshozatal
esetén  név  szerinti  szavazást  kell  alkalmazni.  Az  SZMSZ  32.  §  (2)
bekezdése szerint a név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvassa
a képviselők nevét és a jelenlévő képiselők a nevük felolvasásakor felállva
„igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A
szavazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő
neve mellett.

A közbeszerzési törvény rendelkezésére figyelemmel a jelen napirendnél
név  szerinti  szavazást  kezdeményezek.  Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-
társaimat,  hogy  a  nevük  felolvasása  után  álljanak  fel  és  hangosan
mondják be szavazatukat:

1. Barta Endre - igen
2. Cserna Gábor lenne, ha itt lenne
3. Gombos István - igen
4. Lőrinczi Konrád - igen
5. Mezei Zsolt - igen
6. Motyovszki Mátyás - igen
7. Orosz Csaba - igen
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8. Raduka Zsuzsanna nincs itt
9. Szabó Zsolt - igen
10. Szántó Péter - igen
11. Dr. Székely Károly - igen
12. Tóth Kálmán - igen
13. Utassy Éva - igen
14. És a saját szavazatom – igen

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés  a  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról című határozati javaslatot 12
igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta,  és  az  alábbi
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
350/  2020. (IX.17.) határozata  

„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  266/2020.
(VII.16.) határozatával támogatta a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaúj-
város  közigazgatási  területén  lévő  közvilágítási  hálózat  aktív  elemeinek  –
fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Du-
naújváros  dísz-  és  térvilágítási  lámpatestek  javítása,  karbantartása  tárgyú,
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását  követően megállapítja,  hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA
Villamosipari  Kft.  (9027 Győr  Berkenyefa  sor 9.)  ajánlattevő által  benyújtott
ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas
a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi  felhí-
vásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban
– különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás ered-
ményes.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján  VILL-KORR HUNGÁRIA Villa-
mosipari Kft. (9027 Győr Berkenyefa sor 9.)  mint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja  nyertesnek és  felhatal-
mazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.
A  nyertes  ajánlat  összege  nettó  1.284.000  Ft +Áfa/hó,  összesen  bruttó
1.630.680 Ft/hó, folyamatos teljesítéssel, és havonta történő számlázással. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
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a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2020. október 30.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 4.
pontban  rögzített  szolgáltatás  megrendelés  2020.  évi  fedezeteként  nettó
3.852.000 Ft + ÁFA összeg, vagyis bruttó 4.892.040 Ft összeg biztosításához.

6.Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy a 4. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötele-
zettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021-2022. évi költségvetésében betervezésre kerül  1.284.000 Ft + ÁFA/  hó
összegben, azaz a 2021. évi szerződéses időszakot tekintve nettó 15.408.000
Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 19.568.160 Ft összegben, 2022. évi szerződé-
ses  időszakot  figyelembe véve pedig  11.556.000  Ft  +  ÁFA,  mindösszesen
14.676.120 Ft összegben.

7.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  6.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatának 2021. és 2022. évi  költségvetés tervezése során vegye
figyelembe. 

Felelős:   - a költségvetés tervezéséért:
                      a jegyző

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

Határidő: - a 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja
                          - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

36.       Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  
eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az  eljárás
megindítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 37.  napirendi  pontunkra,  amely javaslat  „Dunaújváros villamos
energia  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési
dokumentumainak  elfogadására,  az  eljárás  megindítására.  A  napirendi
pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási  hálózat
energia ellátásáról szóló szerződés 2021. január 31. napján lejár. Jelen
előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. Kérdezem
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
előterjesztést, és 9 igen szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

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

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Igen,
véleményezte a bizottság, és egyhangúlag támogatta azt.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javas-
lat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, ezért a
döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés a „Dunaújváros villamos ener-
gia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015.
évi  CXLIII. törvény 81. § szerinti, hirdetmény közzétételével induló, nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékle-
tét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt
az árubeszerzés megvalósításához szükséges fedezetet a 2021-2023. évi
költségvetésben 96.800.000 Ft + ÁFA összegben biztosítani fogja.

Név  szerinti  szavazást  kell  tartanunk  itt  is.  Kérem  Tisztelt  Képviselő-
társaimat,  hogy  a  nevük  felolvasása  után  álljanak  fel  és  hangosan
mondják be szavazatukat:

1. Barta Endre - igen
2. Cserna Gábor lenne, ha lenne
3. Gombos István - igen
4. Lőrinczi Konrád - igen
5. Mezei Zsolt - igen
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6. Motyovszki Mátyás - igen
7. Orosz Csaba - igen
8. Raduka Zsuzsanna szintén nincs itt
9. Szabó Zsolt - igen
10. Szántó Péter - igen
11. Dr. Székely Károly - igen
12. Tóth Kálmán - igen
13. Utassy Éva - igen
14. És a saját szavazatom - igen

                                                    
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés a „Dunaújváros  villamos energia ellátása”  tárgyú közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívásának,  és  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az
eljárás megindításáról című határozati javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
351/  2020. (IX.17.) határozata  

„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, 

az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros
villamos energia ellátása” tárgyú  közbeszerzési  eljárásra  a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti, hirdetmény közzétételével indu-
ló, nyílt  közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mel-
lékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt  az  árubeszerzés
megvalósításához szükséges fedezetet Dunaújváros MJV Önkormányzatának
2021-2023. évi költségvetésben 96.800.000 Ft + ÁFA összegben biztosítani
fogja.

3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  2.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatának  2021-2023.  évi  költségvetés  tervezése  során  vegye
figyelembe. 

Felelős:  - a költségvetés tervezéséért:
                      a jegyző

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

       Határidő: a 2021-2023. évi költségvetés tervezésének időpontja

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  közbeszerzési  dokumentumok
közzétételéről az elektronikus közbeszerezési rendszeren keresztül.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közbeszerzési referensek
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2020. szeptember 30.

37.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
181-185/2020. (III.26.) sorszámú határozatainak hatályon kívül helyezésére,
és  Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő
bizottság létrehozatalára
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  38.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  181-185/2020.  sorszámú
határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és  Kisapostag  községgel
területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság  létrehozására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  előterjesztés  a  közgyűlés
korábban,  2020.  március  26-ai  ülésnapján  meghozott  összesen  öt
határozatának  hatályon  kívül  helyezésére  és  helyettük  új  határozatok
hozatalára  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 Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
előterjesztést, és öt határozati javaslatból áll az előterjesztést, mind az öt
határozati  javaslatot  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásnak
elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy az előterjesztés I.-V.-ig tartalmaz határozati javaslatokat. Mindegyik
határozati  javaslatról  külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Szabó Zsolt
alpolgármester úr, parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  szépen.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én
szeretném kérni,  hogy  abban  a  határozati  javaslatban,  ahol  a  harmadik
tagot  megválasztjuk,  ott  dr.  Molnár  István helyett  dr.  Staudt  Gábor neve
szerepeljen. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen. Ez az V. döntési javaslat. Először akkor a módosító
indítványról  döntünk,  hogy  ott  Molnár  István  helyett  dr.  Staudt  Gábor
ügyvéd úr neve szerepeljen. Akkor majd amikor odaérünk akkor fogunk
majd erről dönteni. Az I. számú döntési javaslatot ismertetem: A közgyűlés
úgy  határoz,  hogy  a  181-185/2020.  számú  határozatait  hatályon  kívül
helyezi.  

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Kisapostag községgel  megköthető, területrész
átadásra  vonatkozó  szerződést  előkészítő  bizottság  lértehozásáról,  és  tagjai
megválasztásáról  szóló  határozatok  hatályon  kívül  helyezéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
352/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság létrehozásáról, és tagjai megválasztásáról szóló

határozatok 
hatályon kívül helyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  181/2020.  (III.26.),  182/2020.  (III.26.),  183/2020.  (III.26.),  184/2020.
(III.26.), és 185/2020. (III.26.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.    

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot Kisapostag polgármesterével és valamennyi
további érintettel közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

Pintér Tamás polgármester:

II. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  II.  döntési  javaslat  a  következő:  a
közgyűlés  elhatározza,  hogy  a  Hamburger  Hungária  Kft.  által
kezdeményezett  –  Dunaújváros  és  Kisapostag  települések  közötti  –
területrész  átadási  megállapodás  előkészítése  érdekében  létrehozandó
bizottságba három fő tagot delegál.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  előkészítő  bizottság
feladatának  jelöli  meg,  hogy  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 102. § (1) bekezdése szerinti  előzetes
megállapodás megkötése érdekében közigazgatási  szerződés-tervezetet
készítsen elő a bizottság, mely térjen ki az átadandó területrész pontos
területére,  határára  és  a  területrész  átadásával  kapcsolatos  vagyon-
megosztásra. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a II. számú döntési javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó,  előzetes  megállapodást  előkészítő  bizottság  létrehozataláról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
353/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság létrehozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatározza, hogy
a Hamburger Hungária Kft. által kezdeményezett – Dunaújváros és Kisapostag
települések közötti – területrész átadási megállapodás előkészítése érdekében
létrehozandó bizottságba három tagot delegál.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  előkészítő
bizottság feladatának jelöli meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  102.  §  (1)  bekezdése  szerinti  előzetes
megállapodás  megkötése  érdekében  közigazgatási  szerződés-tervezetet
készítsen elő, mely térjen ki az átadandó területrész pontos területére, határára,
és a területrész átadásával kapcsolatos vagyon- megosztásra.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az
előkészítő  bizottságot,  hogy legkésőbb e határozat  meghozatalától  számított
hat hónapon belül a közigazgatási szerződés-tervezetet terjessze elő.  

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot Kisapostag község polgármesterével közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



104

                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

Pintér Tamás polgármester:

A III. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  A  III.  döntési  javaslat  szerint  a
közgyűlés  az  előkészítő  bizottságba  Tóth  Kálmán közgyűlési  képviselő
urat javasolja megválasztani. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó, előzetes megállapodást előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
354/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária Kft.  által  kezdeményezett -  Dunaújváros és Kisapostag települések
közötti - előzetes megállapodást  előkészítő bizottságba Tóth Kálmán közgyűlési
képviselőt megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

Pintér Tamás polgármester:
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Kérem jegyző urat, hogy a IV. számú döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  IV.  számú  döntési  javaslat  szerint  a
közgyűlés  az  előkészítő  bizottságba  Sági  Péter  urat  kívánja
megválasztani. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó, előzetes megállapodást előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
355/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária Kft.  által  kezdeményezett -  Dunaújváros és Kisapostag települések
közötti  -  előzetes  megállapodást   előkészítő  bizottságba Sági  Pétert
megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

Pintér Tamás polgármester:

Kérem jegyző urat, hogy a V. számú döntési javaslatot ismertesse.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Figyelemmel  Szabó  Zsolt  alpolgármester  úr  javaslatára  az  V.  számú
döntési  javaslat,  először  a  módosító  indítványról  kellene  dönteni.  A
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közgyűlés  tehát  az  előkészítő  bizottságba  Staudt  Gábor  országgyűlési
képviselő urat  választja  meg,  ügyvéd urat,  bocsássa meg, ügyvéd urat
kívánja  megválasztani.  Elnézést  kérek!  Először  akkor  a  módosító
indítványról kell dönteni, utána pedig a személyről. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

A módosító indítványról rendelek el szavazást.

Aki támogatja, az igennel szavazzon!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
356/2020. (IX.17.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szabó Zsolt
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  181-185/2020.  (III.26.)  sorszámú
határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és  Kisapostag  községggel  területrész
átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság  létrehozatalára”  című  előterjesztés  V.
határozati javaslatában dr. Molnár István ügyvéd helyett a közgyűlés dr. Staudt Gábor
ügyvédet válassza meg.

Pintér Tamás polgármester:

És most az V. számú döntési javaslat szerint a közgyűlés az előkészítő
bizottságba dr. Staudt Gábor ügyvédet megválasztja.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó,  előzetes  megállapodást  előkészító  bizottság  tagjánakmegválasztásáról
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
nem  szavazott  1  fő  (Gombos  István),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
357/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária Kft.  által  kezdeményezett -  Dunaújváros és Kisapostag települések
közötti  -  előzetes  megállapodást  előkészítő  bizottságba dr.  Staudt  Gábor
ügyvédet megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

38.       Javaslat  hozzájárulás megadására Esztergom Város Önkormányzatának  
és  Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozáshoz
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  39.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  hozzájárulás
megadására Esztergom Város Önkormányzatának és Pusztavám Község
Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társuláshoz  történő  csatlakozáshoz.  A  napirendi  pont
rövid  tartalma  szerint  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  megkereste  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatát,  hogy  minősített  többségi  önkormányzati  közgyűlési
döntéssel  adja  hozzájárulását  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és
Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társuláshoz  történő
csatlakozásához.  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  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
találta.

Pintér Tamás polgármester:
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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  bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést,  és  9  egyhangú  szavazattal  közgyűlésnek  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Ügyrendi  hozzászólás  látunk  jelezni.  Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr,
parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  38.
napirendi  pontnál  a  IV.-nél  ott  egyhangú  lett  a  vége,  vagy  11?  Jó.
Köszönöm. Mert ha egyhangú volt,  akkor tévesen szavaztam az V.-nél.
Igen. Akkor tévesen szavaztam az V.-nél. Szerettem volna. Igen, akkor
tévesen szavaztam. Akkor én ott igennel szeretnék szavazni. Köszönöm
szépen.  Kérem módosítani  a szavazatomat igen-re.  Jó.  Egyhangú volt.
Akkor rendben van. Köszönöm. Csak pontosítás végett. Köszönöm.

(A 357/2020.  (IX.17.)  határozati  javaslatra történő szavazás után Lőrinczi  Konrád
képviselő  jelezte,  hogy a  szavazás eredményéhez még plusz  egy igen szavazat
adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, nem szavazott 1
fő, távol lévő 3 fő.)

Pintér Tamás polgármester:

És  most  visszatérünk  a  39.  napirendi  pontunkra  vívódások  után.
Kérdezem a a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnökét, Orosz
Csaba elnök urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:
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Igen.  Köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  döntési  javaslat  tartalma  a
következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
Közgyűlése  megtárgyalta  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  csatlakozási  szándékáról  szóló  előterjesztését,
és hozzájárulását adja Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám
Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társuláshoz  történő
csatlakozásához. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését
szolgáló  pályázati  és  engedélyezési  dokumentációk,  valamint  a
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása
nem volt, ezeket a költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a
Támogató  finanszírozta  és  finanszírozza  most  is,  továbbá  az  újonnan
csatlakozók  a  jelenleg  kivitelezés  alatt  álló  hulladékgazdálkodási
rendszerfejlesztésből  kimaradnak,  utólagos  csatlakozásra  lehetőség
nincs, a közgyűlés nem javasolja, hogy az újonnan csatlakozó Esztergom
Város  Önkormányzatára  a  működési  hozzájárulás  visszamenőleges
hatállyal  történő  megfizetési  kötelezettségének  előírása  történjen  meg.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  hozzájárulás  megadásáról  Esztergom  Város
Önkormányzatának  és  Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társuláshoz történő csatlakozásához
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
358/2020. (IX.17.) számú határozata

hozzájárulás megadásáról Esztergom Város Önkormányzatának és 
Pusztavám Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta
a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és hozzájárulását adja Esztergom
Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1.
napjával  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozásához.
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2.) Tekintettel  arra,  hogy  a  jelenlegi  hulladékgazdálkodási  rendszer  létesítését
szolgáló  pályázati  és  engedélyezési  dokumentációk,  valamint  a
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem
volt,  ezeket  a  költségeket  a  projekt  Támogatási  Szerződése  alapján  a
Támogató  finanszírozta  és  finanszírozza,  továbbá az újonnan csatlakozók a
jelenleg  kivitelezés  alatt  álló  hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztésből
kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  nem javasolja  az  újonnan  csatlakozó
Esztergom Város Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőleges
hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  Társulási  Tanács  elnökét  a  határozat  kivonatának
megküldésével a közgyűlés döntéséről értesítse.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. október 30.

39.       Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 397/2018.  (VI.21.)  
határozata módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  40.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlése 397/2018. határozata módosítására. A napirendi
pont  rövid  tartalma  szerint  a  Vasmű  út  41.  Kft.  azzal  kereste  meg
önkormányzatunkat, hogy a már lezárult Makk Marci megújul című projekt
záró helyszíni ellenőrzése során a Magyar Államkincstár a korábbi (2013-
18)  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  vonatkozásában  hiányosságokat
állapított  meg.  A  közgyűlés  273/2013.  határozatával  fogadta  el
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programját,  mely  2013.  július  1-től  öt  évre  vonatkozóan  érvényes.  Az
önkormányzat  2019.  évtől  kezdődően  újabb  5  évre  szóló  Helyi
Esélyegyenlőségi Programot készített el, melyet a közgyűlés a 701/2018.
határozatával  fogadott  el.  A  hiányosságok megállapítása  a  2018-as  év
július  1-től  december  31-ig  terjedő  időszakra  vonatkozik,  ugyanis  –  ha
naptári időszakban számoljuk a törvény által előírt 5 évet – a 2013-ban
elfogadott  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  naptári  napban  számítva
2018.  június  30-ig  érvényes,  míg  2018-ban  elfogadott  Helyi
Esélyegyenlőségi Program 2019. január 1-től lépett hatályba. Az előttük
álló  helyszíni  ellenőrzések  során  (várhatóan  mind  a  23  TOP  projektet
érintően) ezt a hiányosságot minden esetben tisztázni lenne szükséges,
ezért  szükséges  a  397/2018.  határozat  módosítása.  Kérdezem  az
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ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság elnökét,  Tóth Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezést nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem,  mely  szerint  a  közgyűlés  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 397/2018. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját
helyben hagyja,  azt  megerősíti,  és a következő Helyi  Esélyegyenlőségi
Program  hatályba  lépéséig,  de  legfeljebb  2018.  december  31-ig
hatályában  változatlan  formában  fenntartja,  valamint  az  eltelt  időszak
áttekintését elfogadja.”

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése
397/2018.  (VI.21.)  határozata  módosítására  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
359/2020. (IX.  17  .) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
397/2018. (VI.21.) határozata módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 397/2018. (VI.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  helyben  hagyja,  azt
megerősíti és a következő Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályba lépéséig,
de legfeljebb 2018. december 31-ig hatályában változatlan formában fenntartja,
valamint az eltelt időszak áttekintését elfogadja.”

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

Felelős: - a határozat közléséért:
                   a polgármester



112

                  - a határozat közlésében való közreműködésért:
                         a személyügyi osztály vezetője

Határidő:  a határozat előkészítő osztályra érkezését követő 8 napon belül

40.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  
Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  41.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és Működési
Szabályzat  elfogadására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és
Működési Szabályzata 3 alkalommal került módosításra, legutóbb 2020.
március  26-án.  A  Hivatal  szervezeti  felépítése  azonban  további
változásokat  igényelt,  a  módosított  SZMSZ-ben  a  belső  egyéb
szabályzatokkal  való  összhang  érdekében  ismételt  módosításra  van
szükség.   A  korábbi  módosítások  folytán  a  nagyszámú  lábjegyzet,  a
hatályon kívül helyzett pontok miatt az ismételt módosítás nem javasolt,
ezért  a  korábbi  SZMSZ  hatályon  kívül  helyezése  mellett,  új  SZMSZ
elfogadására irányul az előterjesztés. A döntés 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 Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
előterjesztést, és 6 igen 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,
ezért a döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  395/2017.  határozatával  jóváhagyott
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. július 1-től
hatályos,  többször  módosított  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát
hatályon kívül helyezi.

A  közgyűlés  a  Polgármesteri  Hivatal  új  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát   2020.  október  1.  napjával  hatályba  lépteti  a határozat
mellékletében foglalt tartalommal. Köszönöm.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új
Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3  fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
360/  2020. (IX.17.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és 

új Szervezeti és Működési Szabályzat  elfogadásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  395/2017.(VI.
15.) határozatával jóváhagyott Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala  2017.  július  1-től  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,
melyet  a  699/2018.(XII.13.)  határozatával  2019.  január  1.  napjától,  majd  a
626/2019.(X.  31.)  határozatával  2019.  november  1.  napjától,  továbbá  a
187/2020.(III.26.)  határozatával  2020.  április  1.napjától  módosított,  hatályon
kívül helyezi.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát   -  2020.  október  1-i  hatályba  lépéssel  -   a jelen  határozat
mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott, a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát aláírja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy  a  jelen  határozattal  elfogadott,  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a  szabályzat
személyi hatálya alá tartozókkal megismertesse. 

Felelős: - a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírásáért:
                        a polgármester

              a jegyző 
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            - a Szervezeti és Működési Szabályzat megismertetésért:
              a jegyző
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                        a belső kontroll felelős     
Határidő: 2020. október 1.

41.       Javaslat Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági  és  
Környezetvédelmi  Bizottsága  új  képviselő  bizottsági  tagjának
megválasztására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  42.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága új
képviselő  bizottsági  tagjának  megválasztására.  Az  előterjesztésben  a
közbiztonsági  és  környezetvédelmi  bizottság  új  képviselő  bizottsági
tagjának  megválasztására  teszek  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 bizottság véleményezte az
előterjesztést,  6  igennel  és  1  tartózkodás  mellett  a  közgyűlésnek
elfogadásra javasolja. 

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat  a
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbiztonsági
és  környezetvédelmi  bizottság  képviselő  bizottsági  tagjának  2020.
szeptember  18.  napjától  Gombos  István  közgyűlési  képviselő  urat
megválasztja.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy a
jelen  határozattal  megválasztott  képviselő  bizottsági  tag  tiszteletdíjával
kapcsolatos és szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg, valamint a
közbiztonsági  és  környezetvédelmi  bizottság  összetételében
bekövetkezett  változásokat  a  Közgyűlés  SZMSZ-ének  5.  számú
függelékében vezettesse át. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése
Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  új  képviselő  bizottsági  tagjának
megválasztására című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 2 fő (Gombos
István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
361/2020. (IX.17.)   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbiztonsági
és környezetvédelmi bizottság képviselő bizottsági tagjának 2020. szeptember
18. napjától Gombos István képviselőt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a közbiztonsági
és  környezetvédelmi  bizottság  összetételében  bekövetkezett  változásokat  a
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              az aljegyző

                a személyügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.

Pintér Tamás polgármester:

Napirendi pontjaink végére érkeztünk. Az SZMSZ 39. §-a értelmében az
írásbeli  interpellációt  az  ülés  napját  megelőző  legkésőbb  8  nappal,  a
szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőző 2. nap 9,00 óráig kell
a  polgármesternél  írásban  bejelenteni.  Ilyen  bejelentés  nem  érkezett,
ezért  interpellációra  nincs  lehetőség,  interpellációnak  nem  minősülő
kérdés  azonban  lehetséges.  Látom,  vannak  jelentkezőink.  Elsőként
megadom a szót Tóth Kálmán képviselő úrnak.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Úgy  döntöttünk,
autóbusz  közlekedés  megváltoztatást  szeretnénk  elérni  2021.  január
elsejétől.  Nagyon  szépen  kérek  minden  olyat,  aki  találkozik  majd  a
kérdőíveinkkel,  hogy  legyen  szíves  ezekre  válaszolni.  Dunaújváros
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honlapján  is  meg  fog  jelenni  a  kérdőívünk,  hogy  a  buszközlekedéssel
kapcsolatban  a  városlakóknak  milyen  véleményeik  vannak.  Szeretnénk
ezt  beépíteni  az  új  közlekedési  rendszerünkbe,  és  szeretném  önöket
megkérni, minden tisztelt városlakót, aki kerékpárral, autóbusszal, busszal
közlekedik,  hogy  mondjon  véleményt  az  autóbusz  közlekedésről  a
jelenlegi  helyzetben  Dunaújvárosból.  A  másik,  amit  szeretnék  kérni  a
városüzemeltetési és beruházási  osztálytól,  hogy a Aranyvölgyi  út  és a
Arany János utca kereszteződésben lévő buszmegállóhoz egy szemetes
kihelyezését  szeretném kérni.  Tudvalevő,  hogy  ez  a  buszmegálló  elég
forgalmas,  ráadásul  szemközt  pedig  ott  van  az  egyik  kereskedelmi
központunk is, és elég sok szemét gyűlik össze ezen a területen. Szintén
szeretném  kérni  a  20-as  végállomására  is  egy  szemetesnek  az
elhelyezését. A körzetben lakók, a Thököly utcában pedig szeretnék egy
bejárást  tartani  az  ott  lévő  járdák  problémájának  a  megoldására.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr.  Kérdésére a városüzemeltetéstől  majd
írásban  fog  választ  kapni.  Megadom  a  szót  Utassy  Éva  képviselő
asszonynak. Képviselő asszony, parancsoljon!

Utassy Éva képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-
társaim! Választókerületi problémával szeretnék jönni. Az Október 23. tér
7.  szám  alatti  kormányablak  működésével  kapcsolatosan  szeretném
felhívni  a  figyelmet  egy  nagyon  fontos  problémára.  Erre  megoldási
javaslatot szeretnék kérni a hivataltól. Tudniillik az Október 23. tér 4.-5.-6.-
7.-8.-as társasházakhoz tartozó parkolókban a lakók nagyon ritkán tudnak
parkolási  lehetőséget  kapni,  legfeljebb  este  nyolc  óra  után.  Ezért
szeretném kérni a hivatalt, hogy valamilyen megoldást találjunk ki, hogy az
ott  lakóknak parkolási  lehetőségük legyen napközben is.  A másik nagy
probléma a Panoráma út és az Október 23. téren levő út csatlakozásánál,
a Máltai Játszótérrel szemben, ott parkolnak örökké az autós iskolának a
nagy buszai,  nagy teherautói.  Órákon át  ott  pöfögnek,  mert  tárgyalnak,
beszélgetnek, nem beszélve arról, hogy rontják a levegőt, és a gyerekek
naponta szívják ott be ezt a büdös füstöt. Ebben is nagyon szeretném,
hogyha  a  hivatal  segítene,  és  a  lakók  is  azt  kérik,  hogy  valahová
helyeztessük át a város külterületére ezt a buszos, teherautós forgalmat
onnan. Köszönöm szépen a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő asszony. A kérdéseire a választ a hivatal
munkatársaitól  fogja  írásban  megkapni.  Megadom  a  szót  Mezei  Zsolt
képviselő úrnak, alpolgármester úrnak. Parancsoljon!

Mezei Zsolt alpolgármester:
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Köszönöm szépen. Én ugyan nem körzettel, most ebben az esetben nem
körzeti problémával, és annak megoldásával szeretnék tájékoztatást adni,
hanem egy problémára hívom fel a figyelmet, amire úgy gondolom, meg is
találtuk a megoldást. Ugye az idei tavasszal a COVID vírushelyzet miatt
elmaradt a lomtalanítás Dunaújvárosban, és nyilván mi is érzékeljük, mi is
tudjuk  azt,  hogy  ez  így  nem  mehet  tovább.  És  ezért  elkezdjük  a
lomtalanítást Dunaújváros területén. Egy picit más rendszerrel, egy icipicit
más formában, mint ahogy eddig megszokott volt. Szeretnénk rendet és
tisztaságot hagyni a lomtalanítás után is, és ezzel rendszer változik. Ez
most  kizárólag  csak  a  Római  városrészben  lesznek  lerakva  a  nagy
konténerek jövő szombaton, 26-án reggel 7,00 órától délután 3,00 óráig
lehet bevinni a konténerekbe a lomokat. Ennek a helyszínéről az újságban
és a facebookon fognak a városlakók tájékoztatást kapni. Természetesen
a  Római  városrész  kijelölt  helyei  után  folytatódik  minden  városrészben
minden hétvégén ez az akció, és bízok abban, hogy ezzel a gyorsabb, egy
picit rugalmasabb rendszerrel meg tudjuk szabadítani a várost ismételten
a lomoktól és különböző felhalmozódott rossz dolgoktól. Nem mondanák
én erről most bőven mindent, benne lesz majd az újságban a tájékoztató.
Kérem,  használjuk  ki  ezt  a  lehetőséget,  tisztítsuk  tovább  a  várost!
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Hozzá  szeretném  tenni,  hogy
felhívjuk a városlakóknak a figyelmét arra, hogy ezzel a lomtalanításokra
szolgálnak majd ezek a konténerek, tehát nem az építési törmelékeknek a
lerakására,  ezért  fokozottan  kérünk  mindenkit,  hogy  ezeket  a
hulladéktípusokat  ne  hozzák  oda,  csak  a  lomokat,  amelyek
felhalmozódtak a háztartásokban. És ahogy mondta alpolgármester úr is,
természetesen ameddig mindegyik városrész nem lesz elvégezve, addig
folytatni fogjuk ezt a munkát, tehát mindegyik városrészbe el fognak jutni
ezek a konténerek. Legyenek türelemmel, és figyeljék az újságot, illetve a
facebook oldalainkat, hogy melyik városrészben mikor lesz a lomtalanítás!
Következőnek  megadom  Orosz  Csaba  képviselő  úrnak  a  szót.
Parancsoljon!

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Két  problémát  szeretnék
felvázolni. Mind a kettővel nagyjából szerintem mindenki tisztában van, de
további  segítséget  kérek  az  önkormányzattól.  Elsősorban  a  nagy
problémánk  Északi  Lakópark,  Táborállás,  Pentele  csatornaberuházása.
Napi több órát töltök, minden napra van egy feladat, hol szakadt be, hol
folyik a víz, hol dőlt be a kerítés. És sajnos úgy néz ki, hogy az építkezés
minősége nem üti  meg azt a színvonalat,  amire szükségünk volna. Ne
felejtsük el, hogy itt nemcsak a csatornaberuházásról van szó, hanem egy
csúszó löszös partoldalról,  aminek ugye a legnagyobb ellensége a víz.
Jelenleg a Barsi Dénes úton hömpölyög a víz, több szakaszon az Északi
Lakóparkban  beszakadnak  az  utak.  Csinálja  a  kivitelező,  de  további
figyelmet,  még  több  figyelmet  és  még  több  segítséget  kérek  majd  az
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önkormányzattól. Eddig is megkaptam, de kérem, figyeljük és segítsük ezt
a dolgot, mert itt marad nekünk ez a beruházás. Ez a terület évtizedek óta
várja  a  fejlesztést.  Sajnos  az  elmúlt  időszakban  Csipkerózsika  álmát
aludta ez a terület, tényleg nagyon várták ezt a csatornaberuházást, de
eléggé csalódottak. Van olyan útszakasz, ami most jelenleg a javítás után
sokkal rosszabb állapotban van, mint volt. A másik, ami nagyon fontos,
hogy  ugye  tíz  évvel  ezelőtt  csúszott  meg  a  partoldal,  akkor  az  akkori
szakértők  ugye  azt  mondták,  hogy  nagyon  fontos  ugye  maga  a
csatornázás,  a  szilárd  burkolatú  út,  illetve  a  felszíni  vízelvezetés,  ami
szintén nem megoldott ezen a területen. Tehát tudom, hogy tervezésről
volt  szó,  és  tudom,  hogy  a  további  terveinkben  ezek  ott  vannak,  de
felhívnám a figyelmet, hogy az idő fogy, és nem szeretném, hogy további
problémánk legyen ebből. Ez lenne az egyik. A másik pedig a Pentelei
Molnár  János  iskola  és  a  Waldorf  iskola  környékén  minden
szeptemberben  ugye  visszatérő  probléma  ez  a  parkolás,  az  ott  lakók,
illetve  az  iskola  közötti  feszültség.  Erről  már  beszéltünk  szintén  az
önkormányzat  dolgozóival,  osztályvezető  asszonnyal  is  volt  róla  szó.
Ebben kérném a segítséget, hogy próbáljunk találni egy olyan megoldást,
ami  biztonságos  is,  a  lakóknak  is  jó,  és  az  iskolának  is.  Köszönöm
szépen. Ezt szerettem volna.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  Sajnos ugye nem egyedi  ez  az  eset.
Mészáros Lőrinc cége által történő kivitelezés több városban megnehezíti
az ott élőknek az életét, hétköznapjait a folyamatos problémák miatt, ezért
is szeretném felhívni mind a hivatalnak, illetve a cégnek a figyelmét, hogy
figyelemmel legyenek a meghibásodásokra, az utógondozását az utaknak
lelkiismeretesebben végezzék. A parkolással kapcsolatos kérdésére pedig
a hivatalt kérem, hogy írásban válaszoljon a megoldási javaslatokkal. Tóth
Kálmán képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon!

Tóth Kálmán képviselő:

Nagyon szépen köszönöm. És elnézést kérek, polgármester úr, hogy még
egyszer  szót  kértem,  de  azért  el  szeretném  mondani  a  tisztelt
városlakóknak, hogy az elmúlt időszakban, mikor a Városvédők Újtelepért
Egyesülettel  és  a  Rajta  Újváros!  Egyesülettel  közösen  elektromos
hulladékgyűjtési  akciót  szervezett  a  városban  már  két  nagy
városrészünkben, ennek a folytatása lesz a hétvégén. Hetedik alkalommal
lesz  Újtelepen,  a  Vak  Bottyán  utcában  az  elektromos  hulladékgyűjtési
akciója a Öko Napok keretén belül, ahol még véradásra is lesz lehetőség,
és nagyon szépen meg szeretnék kérni mindenkit, aki teheti, adjon vért.
Én  ma  adtam  már  vért,  úgyhogy  én  azt  gondolom,  hogy  mások  is
megtehetik majd ezen a területen, és mindenkit nagy szeretettel várunk.
És nagyon el  szeretném téríteni  azt  a dolgot,  hogy a városlakók közül
bárki odahozhat elektromos hulladékot, vashulladékot. El fogjuk fogadni.
Természetesen nem állunk meg Újtelepen, megyünk tovább, október 3-án
folytatjuk  a  Kertváros,  Technikum-Kertváros-Béke  városrészben  az
elektromos hulladékgyűjtést ezzel a két egyesülettel. Azt gondolom, hogy
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példaértékű,  hogy  a  városban  ennyi  elektromos  hulladékot  sikerült
összegyűjtenünk. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Motyovszki  Mátyás  képviselő  úrnak
megadom a szót. Parancsoljon!

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy jó
hírt  szeretnék bejelenteni,  és köszönetemet kifejezni,  illetve meghívni  a
város apraját-nagyját. Ugye az előző testületi ülésen ugye eldőlt, hogy a
Radari  volt  birkózócsarnokot  Nyers  Lászlóról,  Dunaújváros  első
olimpikonjáról fogjuk elnevezni. Az előkészületei, illetve minden elkészült
ezzel kapcsolatban, és jövő héten szerdán, azaz szeptember 23-án 10,00
órakor  lesz  az  ünnepélyes  avatása  ennek  a  csarnoknak.  És  örülnék,
egyrészt köszönöm szépen a város, illetve a testület támogatását ebben
az ügyben, mert azt gondolom, hogy nagyon megérdemelte Nyers László,
hogy sorra kerüljön egy ilyen megemlékezés. Városunk híres embere volt,
soha még nem emlékeztünk meg róla,  ez  most  meg fog  történni  jövő
héten,  és örülnék,  hogyha sokan lennénk ott  ezen a  nemes alkalmon.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  További  felszólalót  nem látok.  Tisztelt
Képviselő-társaim!  Mint  ahogy  az  ülés  elején  jeleztem,  a  következő
napirendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk meg. Felhívom a figyelmet, hogy
a zárt ülésen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. §
(3) bekezdése értelmében:

A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai,  a nem képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá
meghívása esetén a polgármesteri  hivatal  vagy a közös önkormányzati
hivatal  ügyintézője,  az érintett  és a szakértő vesz részt.  A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy
napirendi  tárgyalásakor  vehet  részt  a  zárt  ülésen  törvény,  vagy
önkormányzati rendelet előírhatja, - Kérem önöket, ameddig nem zártam
le az ülést, addig üljenek le, és ne zajongjanak, mert még ismertetem a
46. §-át az önkormányzatokról  szóló törvénynek. Csönd van, most már
tudom  folytatni,  -  napirendi  tárgyalásakor  vehet  részt  a  zárt  ülésen
törvény, vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az
érintett meghívása. 

Én szeretném megköszönni a részvételüket a hivatali munkatársaknak, a
meghívott  vendégeinknek.  Egyéb  észrevétel,  hozzászólás  hiányában  a
nyílt  ülést  12 óra 17 perckor  berekesztem. És egy 15 perces szünetet
rendelek el. Köszönöm szépen még egyszer.



120

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester       jegyző
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