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Készült: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2020. szeptember 29-ei rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme

Jelen vannak:

1. Pintér Tamás             polgármester
2. Barta Endre alpolgármester
3. Cserna Gábor         képviselő
4. Gombos István képviselő
5. Lőrinczi Konrád 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. Szepesi Attila képviselő
13. Dr. Székely Károly képviselő
14. Tóth Kálmán képviselő
15. Utassy Éva képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

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

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

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

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



2

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(2., 3. napirend) Mátyás Gábor DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője

(9. napirend) Dr. Huszti Zsolt Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
(10. napirend) Horváth Anita Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Jó reggel kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm képviselő-társaimat,
a  hivatal  munkatársait,  országgyűlési  képviselő  urat,  meghívott
vendégeinket.  Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  Közgyűlésének  2020.  szeptember  29-ei  rendkívüli
nyílt  ülését  10  óra  1  perckor  megnyitom.  Megállapítom,  hogy  a  15
megválasztott  képviselő  közül  15  fő  jelen  van.  Megállapítom,  hogy  a
testület  határozatképes.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  SZMSZ-ben
biztosított  jogommal  élve  hívtam  össze  a  mai  rendkívüli  közgyűlést,
melyen kizárólag az elfogadott  napirendek szerepelnek,  tárgyalhatók.  A
közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi
pontjait, amelyek a következők:

1. Javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási
rendszeréről  szóló  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül
helyezésére

2. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2019.  évi  éves beszámolójának elfogadására,  illetve  a  saját  tőke –  jegyzett
aránya helyreállítására koncepcionális döntés meghozatalára

3. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési
Programjainak  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási  kérelmével
kapcsolatosan

4. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási
Szabályzatának elfogadására

5. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  Élményfürdő
üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására

6. Javaslat a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendelésére

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  91/2019.  (II.14.)
határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási
szerződés módosítására
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8. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás
megújításához  szükséges  lépések  megtételére,  valamint  a  meglévő
vagyonbiztosítás kiterjesztése

9. Javaslat az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 1300 m2
nagyságú terület hasznosítására

10. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

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

Aki elfogadja azokat, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülés  napirendi  pontjainak
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  15  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) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
367/2020. (IX.29.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

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

1. Javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási
rendszeréről  szóló  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül
helyezésére

2. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2019.  évi  éves beszámolójának elfogadására,  illetve  a  saját  tőke –  jegyzett
aránya helyreállítására koncepcionális döntés meghozatalára

3. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési
Programjainak  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási  kérelmével
kapcsolatosan

4. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási
Szabályzatának elfogadására

5. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  Élményfürdő
üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására
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6. Javaslat a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendelésére

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  91/2019.  (II.14.)
határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási
szerződés módosítására

8. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás
megújításához  szükséges  lépések  megtételére,  valamint  a  meglévő
vagyonbiztosítás kiterjesztése

9. Javaslat az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 1300 m2
nagyságú terület hasznosítására

10. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

Pintér Tamás polgármester:

És  most  szavazást  rendelek  el  a  meghívott  személyek  részére
tanácskozási jog biztosításáról.

Aki ezt megadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  a  közgyűlés
rendkívüli  nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 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)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
368/2020. (IX.29.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási
rendszeréről  szóló  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül
helyezésére
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2. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2019.  évi  éves beszámolójának elfogadására,  illetve  a  saját  tőke –  jegyzett
aránya helyreállítására koncepcionális döntés meghozatalára

3. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési
Programjainak  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási  kérelmével
kapcsolatosan

4. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási
Szabályzatának elfogadására

5. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  Élményfürdő
üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására

6. Javaslat a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendelésére

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  91/2019.  (II.14.)
határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási
szerződés módosítására

8. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás
megújításához  szükséges  lépések  megtételére,  valamint  a  meglévő
vagyonbiztosítás kiterjesztése

9. Javaslat az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 1300 m2
nagyságú terület hasznosítására

10. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

Pintér Tamás polgármester:

A napirendi pontok elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját. Ké-
rem, hogy a hozzászólásuk kizárólag a tárgyalt napirendi pontokhoz kap-
csolódjon.

1.         Javaslat  az  önkormányzat  sportlétesítmény  bérleti  díjának  pályázati  
támogatási  rendszeréről  szóló  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet
hatályon kívül helyezésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Az 1. napirendi pontunk, javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti
díjának  pályázati  támogatási  rendszeréről  szóló  1/2016.  önkormányzati
rendelet  hatályon  kívül  helyezésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  az előterjesztés az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának
pályázati  támogatási  rendszeréről  szóló 1/2016.  önkormányzati  rendelet
hatályon  kívül  helyezésére  tesz  javaslatot  tekintettel  arra,  hogy  a
rendeletben meghatározott sporttámogatási rendszert az önkormányzat a
jövőben  át  szeretné  alakítani,  és  a  sportegyesületek  sportlétesítmény
használatának támogatását más módon kívánja megoldani. 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!  Az előterjesztést  a
bizottságunk tárgyalta, és 5 igen szavazattal 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  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! A bizottság tárgyalta, és a
határozati  javaslatot  4  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 hatályon kívül helyezi a
sportlétesítmény bérleti  díjának pályázati  támogatási  rendszeréről  szóló
1/2016. önkormányzati rendeletét.
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Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – megalkotta
a sportlétesítmény bérleti  díjának pályázati  támogatási  rendszeréről  szóló 1/2016.
önkormányzati  rendelet  hatályon kívül  helyezéséről  szóló 33/2020.  önkormányzati
rendeletet.

2.         Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.  
2019. évi éves beszámolójának elfogadására, illetve a saját tőke – jegyzett
aránya helyreállítására koncepcionális döntés meghozatalára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  2.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi
Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának elfogadására, illetve a saját tőke – jegyzett  tőke arány
helyreállítására  koncepcionális  döntés  meghozatalára.  A  napirendi  pont
rövid  tartalma  szerint  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  megküldte  a  tulajdonos,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2019. évi éves
beszámolóját,  melynek közzétételi  határideje szeptember 30. Kérdezem
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottságunk
véleményezte  az  előterjesztést,  és  5  igen  szavazattal  egyhangúlag
javasolta elfogadásra.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte a határozati  javaslatokat,  és a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy  az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatot  tartalmaz.  Mindkét
határozati  javaslatról  külön-külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem,  hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Szepesi Attila képviselő úr, parancsoljon! Megadom a szót.

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Lehet,  hogy  én  vagyok
figyelmetlen,  de  nem  találkoztam  a  felügyelőbizottság  jelentésével  az
anyagban, és az egyik kelléke, hogy a közgyűlés tiszta szívvel el  tudja
fogadni  a  beszámolót.  A másik meg egy,  a másik kérdés lenne ehhez
kapcsolódóan:  december  18-án  kértem  az  átvilágítással  kapcsolatos
jegyzőkönyvet,  január  25-én  kaptam  dr.  Vántus  Judit  osztályvezető
asszonytól egy levelet, amiben azt írta, hogy még nem kezdődött el az
átvilágítás. Majd ha kész lesz, akkor megkapom a szükséges anyagokat,
erről  szeretnék  felvilágosítást  kérni  a  másik  cég,  akit  megbízott  a
közgyűlés,  elvégezte-e  az  átvilágítást,  illetve  ha  elkészült  mind  a  két
átvilágítás, szeretném mindkét átvilágítási anyagot megkapni. Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  További  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Az I. döntési javaslatot
ismertetem:  a  közgyűlés a DKKA  Nkft. 2019. évi  egyszerűsített  éves
beszámolóját 357.934.000,-  Ft mérleg főösszeggel és -167.440.000,- Ft
adózott eredménnyel a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja,
egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nkft. 2019. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi  Attila),  tartózkodott  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
369/2020. (IX. 29.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
2019. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA-Dunaújvárosi
Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft 2019. évi  egyszerűsített  éves beszámolóját
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357.934 e Ft mérleg főösszeggel és -167.440 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a
határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a
határozat közlésére. 

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

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

Pintér Tamás polgármester:

A II.  döntési  javaslatot  ismertetem:  a  közgyűlés  a  DKKA Nkft.  Alapító
Okirata  módosítását  rendeli  el  oly  módon,  hogy a pótbefizetés
végrehajtható  legyen,  legmagasabb  összegét  évente  egyszeri
300.000.000,- forintban határozza meg az alábbiak szerint:
„9.2. A társaság a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget
írhat  elő.  A  tag  által  teljesítendő  pótbefizetés  legmagasabb  összege:
300.000.000,-  Ft  lehet,  és  évente  legfeljebb  kétszer  rendelhető  el  a
pótbefizetési  kötelezettség.  A  pótbefizetés  teljesítésének  módjáról,
ütemezéséről és határidejéről a pótbefizetésről szóló alapítói határozatban
kell  rendelkezni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
Mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.”, 
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nkft. által  előkészített  alapító  okirat  módosítás
aláírására  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének
kikérése mellett.

A  közgyűlés  vállalja,  hogy  jelen  határozatot  követően  három  hónapon
belül  helyre  állítja  a  saját  tőke  –  jegyzett  tőke  arányát,  a  Polgári
törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  tv.  3:189.  §  (2)  bekezdése  szerint,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit  Kft.  saját  tőke  –  jegyzett  aránya  helyreállítására  koncepcionális  döntés
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),
tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
370/2020. (IX. 29.) határozata

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
saját tőke – jegyzett aránya helyreállítására koncepcionális 

döntés meghozataláról
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1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  DKKA-
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  Alapító  Okirata  módosítását
rendeli el oly módon, hogy a pótbefizetés végrehajtható legyen, legmagasabb
összegét  évente  egyszeri  300  millió  forintban  határozza  meg  az  alábbiak
szerint:
„9.2. A társaság a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat
elő. A tag által teljesítendő pótbefizetés legmagasabb összege: 300.000.000,-
Ft  lehet,  és  évente  legfeljebb  kétszer  rendelhető  el  a  pótbefizetési
kötelezettség.  A  pótbefizetés  teljesítésének  módjáról,  ütemezéséről  és
határidejéről  a pótbefizetésről  szóló alapítói  határozatban kell  rendelkezni.  A
pótbefizetés  összege  a  tag  törzsbetétjét  nem  növeli.  Mellékszolgáltatási
kötelezettség nem áll fenn.”, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia  Nkft. által  előkészített  alapító  okirat  módosítás  aláírására  az
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  vállalja,  hogy
jelen határozatot követően három hónapon belül  helyre állítja a saját  tőke –
jegyzett tőke arányát, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:189. §
(2)  bekezdése  szerint,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                  követő 8 napon belül                   

              - az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 
                          15 napon belül

3.         Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  2019/2020-as  és  2020/2021-es  Sport  
Fejlesztési  Programjainak  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási
kérelmével kapcsolatosan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Mátyás Gábor, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
   Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  3.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  DKKA Nonprofit  Kft.
2019/2020-as  és  2020/2021-es  Sport  Fejlesztési  Programjának  önerő
biztosítására  vonatkozó  támogatási  kérelmével  kapcsolatosan.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  DKKA  Nonprofit  Kft. azzal  a
kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához,
hogy  biztosítson  önrészt  a  2019/2020-as  és  2020/2021-es  Sport
Fejlesztési  Programjaihoz.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
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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, 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 határozati javaslatot
a  bizottság  tárgyalta,  és  9  igen  szavazattal,  egyhangú  szavazással
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai
bizottság a határozati javaslatot 4 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 a DKKA Nonprofit Kft.
2019/2020-as  és  a  2020/2021-es  Sport  Fejlesztési  Programja  önereje
biztosításához  26.000.000,-  Ft-ot  biztosít  a  2020.  évi  önkormányzati
költségvetés  5.b.  Általános  tartalék  előirányzat  terhére,  egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékleteként  csatolt
támogatási  szerződés  aláírására  az  európai  uniós  források
felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követően. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-
es  Sport  Fejlesztési  Programjának  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási
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kérelméről című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 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)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
371/  2020. (IX.29.) határozata  

DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési
Programjának önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről

1. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  DKKA
Nonprofit Kft. 2019/2020-as (határozat száma: be/SFPH01-07272/2019/MKSZ)
és  2020/2021-es  (határozat  száma:  be/SFP-08272/2020/MKSZ) Sport
Fejlesztési Programja önereje biztosításához 26.000.000,- Ft-ot biztosít a 2020.
évi  önkormányzati  költségvetés  5.b.  Általános  tartalék  előirányzat  terhére,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékleteként  csatolt
támogatási  szerződés  aláírására  az  európai  uniós  források  felhasználásáért
felelős miniszter jóváhagyását követően.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                  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

                   - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források
                           felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követő 30 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati
költségvetés soron következő 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 osztályvezetője 
                      - a költségvetés módosításáért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában és tervezésében való
                        közreműködésért:
                        a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja

4.         Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási  
Szabályzatának elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Áttérünk  4.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási  Szabályzatának  elfogadására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a  DVG  Zrt.  megküldte  új
Javadalmazási Szabályzatát a tulajdonosi jogkört gyakorló közgyűlésnek
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-társaink!  A  bizottságunk
véleményezte  az  előterjesztést,  és  az  1.3.4.  pontjában  a  következő
módosítással  élt:  „Amennyiben  a  vezető  állású  munkavállaló  állandó
lakóhelye  nem  Dunaújvárosban  van,  a  társaság  számára  lehetőség
szerint  lakhatást biztosít.”,  és ezzel  a módosítással  együtt  fogadta el  a
tisztelt bizottság 5 igen szavazattal. Köszönöm.

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, mint az előzőekben említett módosítással
együtt  fogadta  el,  ami  a  Javadalmazási  Szabályzat  1.3.4.  pontjában  a
következőkkel módosítással: „Amennyiben a vezető állású munkavállaló
állandó  lakóhelye  nem  Dunaújvárosban  van,  a  társaság  számára
lehetőség szerint lakhatást biztosít.”

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  elnök úr.  SZMSZ-ünk alapján először  a bizottságok
által támogatott módosító javaslatról kell döntenünk. 

Kérem, aki a módosítással egyetért, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Tóth  Kálmán képviselő  módosító  javaslatáról
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 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
372/2020. (IX.29.) határozata 

 Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Tóth Kálmán
képviselő  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  a  DVG  Zrt.  Javadalmazási
Szabályzatának  1.3.4.  pontjában  a  következő  szöveg  szerepeljen:  „Amennyiben  a
vezető állású munkavállaló állandó lakóhelye nem Dunaújvárosban van, a társaság
számára lehetőség szerint lakhatást biztosít.

Pintér Tamás polgármester:

A döntési  javaslatot  ismertetem:  a  közgyűlés  a  vezető  tisztségviselők,
felügyelőbizottsági  tagok,  valamint  az  Mt.  208.  §-ának  hatálya  alá  eső
munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére
biztosított  juttatások  módjának,  mértékének  elveiről,  annak  rendszerére
vonatkozó,  jelen  határozat  1.  számú mellékletét  képező  Javadalmazási
Szabályzatot 2020. szeptember 30. napjával hatállyal megalkotja, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a Javadalmazási Szabályzat aláírására.

A közgyűlés utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját, hogy a köztulajdonban
álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi
CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a Javadalmazási Szabályzatot a
cégiratok közé helyezze letétbe.

A közgyűlés Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 613/2011.,
326/2019. és 281/2020. határozata Javadalmazási Szabályzatra vonatkozó
pontjait 2020. szeptember 29. napjával hatályon kívül helyezi.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról 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 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
373/2020. (IX.29.) határozata 

 a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. 
Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  vezető  tisztségviselők,
felügyelőbizottsági  tagok,  valamint  az  Mt.  208.  §-ának  hatálya  alá  eső
munkavállalók  javadalmazása,  valamint  a  jogviszony  megszűnése  esetére
biztosított  juttatások  módjának,  mértékének  elveiről,  annak  rendszerére
vonatkozó,  jelen  határozat  1.  számú mellékletét  képező  Javadalmazási
Szabályzatot 2020. szeptember 30. hatállyal megalkotja, egyúttal felhatalmazza
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a polgármestert a Javadalmazási Szabályzat aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Zrt.
vezérigazgatóját,  hogy  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése
alapján a Javadalmazási Szabályzatot a cégiratok közé helyezze letétbe.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének  613/2011.(XII.15.),  326/2019.(V.30.),  281/2020.(VII.16.)
határozata Javadalmazási Szabályzatra vonatkozó pontjait (2012. január 4-én
kelt Javadalmazási Szabályzatot és annak 1. és 2. számú módosításait) 2020.
szeptember 29. napjával hatályon kívül helyezi.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési osztály vezetője                    
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                megküldést követő 8 napon belül

5.         Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  Élményfürdő  
üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására
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  5.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  Élményfürdő  üzemeltetésére  kötött  szerződés
meghosszabbítására. A napirendi pont rövid tartalma szerint  a DVG Zrt.-
vel az élményfürdő üzemeltetésére vonatkozó szerződés időtartama lejárt.
Az  előterjesztés  javaslatot  tesz  az  üzemeltetési  szerződés
meghosszabbítására  2021.  december  31-ig.  Kérdezem  az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  előterjesztést
tárgyalta a bizottság, és 5 igen szavazattal 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. 
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A határozati javaslatot
9 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  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  és  az  Önkormányzat  között,  az
Élményfürdő-komplexum  általános  üzemeltetésére  és  karbantartására
kötött  üzemeltetési  szerződés  időbeli  hatályát  meghosszabbítja  2021.
december 31. napjáig. Az üzemeltetés díja 2020. szeptember 16. napjától
10.000.000,- Ft+áfa/hónap. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG Zrt.-vel  az  Élményfürdő  üzemeltetésére
kötött  szerződés  meghosszabbításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 15 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) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
374/2020. (IX.29.) határozata   

 a DVG Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére kötött 
szerződés meghosszabbításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.  (2400 Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  1.)  és az
Önkormányzat között, az Élményfürdő-komplexum általános üzemeltetésére és
karbantartására kötött üzemeltetési szerződés időbeli hatályát meghosszabbítja
2021. december 31. napjáig. Az üzemeltetés díja 2020. szeptember 16. napjától
10.000.000,- Ft+áfa/hó.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosítás aláírására és a
határozat közlésére.

3. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt feladatra, a 2020. szeptember 16-2020. december 31. időszakra bruttó
35.000.000,- Ft+áfa, azaz bruttó 44.450.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat
2020. évi költségvetése 5.b Általános tartalék során.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
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                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője                    
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                  megküldést követő 8 napon belül

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

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltak szerint a 2020. évi
önkormányzati  költségvetés  módosításakor  vegye  figyelembe,  valamint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetése
tervezésekor  120.000.000,-  Ft+áfa,  azaz  bruttó  152.400.000,-  Ft  összeget
tervezzen az 1. pontban meghatározott feladatra, 2021. január 1-2021 december
31.  időszakra,  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 és tervezéséért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:
                        a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja
                        a 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja

6.         Javaslat  a  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola  villámvédelmét  biztosító  
munkák DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendelésére
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  6.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  volt  Bánki  Donát
Szakközépiskola  villámvédelmét  biztosító  munkák  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-től  történő  megrendelésére.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a volt Bánki Donát
Szakközépiskola villámvédelmi rendszerének kiépítése miatt Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatához  fordult.  Kérelmezte,  hogy  az
önkormányzat bruttó 5.691.327,- Ft-ért bízza meg a Zrt.-t  a munkálatok
elvégzésével. 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  előterjesztést,  és  5  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  9  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. A
döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés úgy határoz, hogy a volt Bánki
Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkálatok elvégzésével a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t  bízza meg. A kivitelezési  munkák
díja bruttó 5.691.327,- Ft, melynek fedezetét a közgyűlés átcsoportosítással
biztosítja. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét
biztosító munkák DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendeléséről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
375/2020.   (IX.29.)     határozata  

a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendeléséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola  villámvédelmét  biztosító  munkálatok
elvégzésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t bízza meg. A kivitelezési
munkák díja bruttó 5.691.327,- Ft. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
szereplő  kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei  Jogú  Város
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Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló  5/2020.  (II.14.) önkormányzati  rendelete 5.  melléklet  14.
Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  Dologi  kiadások  sorról  átcsoportosítással
biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.  által  előkészített,  a volt
Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító szerződés aláírására.

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

      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; DVG Dunaújvárosi 
      Vagyonkezelő Zrt. vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: a szerződés megküldését követően
                haladéktalanul

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

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

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban jelölt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

7.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  91/2019.  (II.14.)  
határozata, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
DVG  Zrt.  között  a  közérdekű  munka  végrehajtása  tárgyában  létrejött
megbízási szerződés módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 7. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlése  91/2019.  határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata  és  a  DVG Zrt.  között  a  közérdekű munka
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végrehajtása  tárgyában  létrejött  megbízási  szerződés  módosítására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött
2012-ben  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Igazságügyi  szolgálatával  a
büntető ügyekben hozott közérdekű munka végrehajtására vonatkozóan.
Ezen megállapodást a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. június 22.
napján felmondta. A közgyűlés 91/2019. határozatával döntött megbízási
szerződés  megkötéséről  a  DVG  Zrt.-vel  a  szabálysértési  eljárásban
kiszabott  közérdekű  munka  végrehajtásában  történő  közreműködésről.
Mivel  a  büntetések,  az  intézkedések,  egyes  kényszerintézkedések  és
szabálysértési  elzárás  végrehajtásáról  szóló  2013.  évi  CCXL.  törvény
szerint  az  önkormányzat  köteles  a  közérdekű  munkavégzés  helyét
biztosítani,  ezért  a  büntető  ügyekben  eddig  a  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  által  végzett  közérdekű  munka  végrehajtásáról
gondoskodni  szükséges,  ezért  van  szükség  közgyűlési  határozat  és  a
megbízási szerződés módosítására. 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  5  igen  szavazattal  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!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat
tartalma szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a korábban,  a
még 2019. évben meghozott 91/2019. számú, II. hó 14-én meghozott határozata
1. pontját az alábbiak szerint fogja módosítani:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a
szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény  144/A.  §  (5)
bekezdésének  a)  pontja  alapján  a  helyi  önkormányzat  kijelölhető
foglalkoztatóként  a  közérdekű munka végzésére,  továbbá arról,  hogy e
törvény  144/A.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  adatokat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztály
részére be kell jelenteni. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá tudomással bír arról
is, hogy a  büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (ez
a BV törvény) 281. § (3) bekezdése c) pontja alapján a közérdekű munka
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büntetések  végrehajtására  az  önkormányzati  tulajdon  kezelésével  és
fenntartásával  megbízott  vagy  erre  a  célra  az  önkormányzat  által
létrehozott gazdálkodó szervezetek jelölhetők ki. Köszönöm szépen.

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 Közgyűlése
91/2019.  (II.14.)  határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában
létrejött  megbízási  szerződés  módosítására  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 15 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) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
376/2020. (IX.   29  .) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között

a közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött 
megbízási szerződés módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a
szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény  144/A.  §  (5)
bekezdésének  a)  pontja  alapján  a  helyi  önkormányzat  kijelölhető
foglalkoztatóként  a  közérdekű munka végzésére,  továbbá arról,  hogy e
törvény  144/A.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  adatokat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztály
részére be kell jelenteni. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá tudomással bír arról
is, hogy a  büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 281.
§  (3)  bekezdése  c)  pontja  alapján  a  közérdekű  munka  büntetések
végrehajtására az önkormányzati  tulajdon kezelésével és fenntartásával
megbízott vagy erre a célra az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó
szervezetek kijelölhetők.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  valamint  felhatalmazza  a  határozat  mellékletét  képező  megbízási
szerződésmódosítás aláírására,  egyúttal utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját,
hogy a megbízási szerződésmódosítást írja alá.
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Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
               a polgármester 

               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
              a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója       

                     a személyügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezését
                  követő 8 napon  belül

              - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                     15 napon belül

8.         Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  
felelősségbiztosítás  megújításához  szükséges  lépések  megtételére,
valamint a meglévő vagyonbiztosítás kiterjesztése
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  8.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosítás
megújításához  szükséges  lépések  megtételére,  valamint  a  meglévő
vagyonbiztosítás kiterjesztésére.  A napirendi  pont  rövid tartalma szerint
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  vagyon-  és  felelősség
biztosítási  szerződése évfordulós lesz,  ennek okán szükséges bekérni  a
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével a biztosítók vagyon-
és felelősségbiztosítási ajánlatait. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaink! A bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és 5 igen szavazattal 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 tárgyalta
az  előterjesztést,  és  9  igen  szavazattal  közgyűlésnek  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:
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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  felkérem jegyző urat az I.  döntési  javaslat
ismertetésére.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  I.  számú  határozati  javaslat  a
következőképpen  hangzik:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a Generali Biztosítóval megkötött  biztosítási
szerződését fel kívánja mondani 2020. december 31. napjára, egyben a
harmincnapos felmondási idővel utasítja a polgármestert a határozat és a
felmondás közlésére.

A  közgyűlés  a  2020.  december  31-én  lejáró  és  2021.  január  1-től
szükséges új, az önkormányzati vagyonbiztosítás, valamint munkáltatói és
tevékenységi  felelősségbiztosítás  felkutatására  legalább  3  ajánlat
bekérésével felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t azzal, hogy az
egy éves biztosítási időszakra a biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó
15.000.000,- Ft/év díjat, valamint, hogy az ajánlatok bekérésekor az egyes
káreseményekhez  kapcsolódó  önrész  mértékét  az  alábbiakra  különös
figyelemmel határozza meg: ez pedig a következő:  A megkért önrészek a
tűzkár,  vezetékesvíz-kár,  viharkár,  betöréses  lopás  esetében  az  önrész
összege  50.000,-  Ft,  az  üvegkár  esetében  5000,-  Ft/kár,  az  általános
felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében pedig 10 %, de minimum
10.000,- Ft kivéve személyi sérüléses károknál, ott a biztosító pedig nem
alkalmaz önrészesedést, a kátyúkár, közterületi elemek, játszótér elemek, a
rongálás, vandalizmus károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000,- Ft.
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
vagyon- és felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére című
határozati javaslatot – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
377/  2020.     (IX.   29.  )     határozata         



24

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás
megújításához szükséges lépések megtételére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a  Generali
Biztosítónál  96100917127377500  kötvényszámon  nyilvántartott  biztosítási
szerződését  fel  kívánja  mondani  2020.  december  31-re,  egyben  a
harmincnapos  felmondási  idővel  utasítja  a  polgármester  a  határozat  és  a
felmondás közlésére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020.
december 31-én lejáró és 2021. január 01-től szükséges új, az önkormányzati
vagyonbiztosítás,  valamint  munkáltatói  és  tevékenységi  felelősségbiztosítás
felkutatására (legalább 3 ajánlat) felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t,
azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a biztosítási díj nem haladhatja
meg a nettó 15.000 E Ft/év díjat, valamint, hogy az ajánlatok bekérésekor az
egyes  káreseményekhez  kapcsolódó  önrész  mértékét  az  alábbiakra  különös
figyelemmel határozza meg: 
A  megkért  önrészek  a  tűzkár,  vezetékesvíz-kár,  viharkár,  betöréses  lopás
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 5.000,- Ft/kár, az
általános felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum
10.000  Ft  kivéve  személyi  sérüléses  károknál  ott  a  biztosító  nem  alkalmaz
önrészesedést,  kátyúkár,  közterületi  elemek  (játszótér  elemek),  rongálás  és
vandalizmus károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a
Hungarikum Biztosítási  Alkusz Kft.-t,  hogy a határozat  mellékleteként  csatolt
nyilvántartások  alapján  kérjen  be  biztosító  társaságoktól  ajánlatot  és  azt
mutassa  be  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére
összehasonlító tábla formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva a 4. pont
figyelembe vételével.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartja a jogot,
hogy érvényes ajánlat beérkezése esetén sem hirdet eredményt. 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
                          - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                            a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

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

               - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 
                            2020. novemberi közgyűlésén
                          - a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                            2020. november 29.

Pintér Tamás polgármester:

A II. számú döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.
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Dr. Molnár Attila jegyző:

Ismét  köszönöm.  Polgármester  Úr!  A  II.  határozati  javaslat  a
következőképpen hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Generali Biztosítóval kötött vagyon- és felelősségbiztosítási szerződését ki
kívánja  terjeszteni  a  határozat  mellékletében  csatolt  vagyon-  és
felelősségbiztosítási  szerződés  módosítása  szerint,  mely  a  mobil
csarnokot,  Fabó  Éva  Sportuszodát  és  az  Élményfürdőt  jelenti,  egyben
felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként
csatolt ajánlat aláírására. 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
vagyon-  és  felelősségbiztosítási  szerződésének  kiterjesztéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
378/  2020.     (IX.   29.  )     határozata         

a Dunaújváros MJV Önkormányzata 
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésének kiterjesztéséről

1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a  Generali
Biztosítóval  kötött  96100917127377500  kötvényszámú  vagyon-  és
felelősségbiztosítási szerződést ki kívánja terjeszteni a határozat mellékletében
csatolt  vagyon  és  felelősségbiztosítási  szerződés  módosítása  szerint  (mobil
csarnok, Fabó Éva Sportuszoda, Élményfürdő), egyben felkéri a polgármestert
a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt ajánlat aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.  pontban
foglalt  szerződés módosítással járó, mindösszesen 285.929,- Ft/3hó összegű
kötelezettségvállalást  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetési  rendelet  5.
melléklet,  Vagyonkezelési  feladatok,  dologi  kiadások  előirányzat  terhére
biztosítja.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                           a polgármester
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                           a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
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Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő
                   osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

               - az ajánlat aláírására: 2020. október 09.
9.         Javaslat az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi  számú 1300  

m2 nagyságú terület hasznosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat az Északi Ipari Parkban
található  2976/54  helyrajzi  számú  1300  m2  nagyságú  terület
hasznosítására.  Az Északi  Ipari  Parkban lévő 2976/54 helyrajzi  számú,
1300 m2 nagyságú terület önkormányzatunk tulajdonában és az Innopark
Nonprofit  Kft.  kezelésében  áll.  A  területet  a  Magyar  Telekom
antennatorony  üzemeltetése  céljából  bérli,  a  bérleti  szerződés  2020.
december  31-én  lejár.  Az  előterjesztés  a  terület  hasznosításával
kapcsolatos  döntés  meghozatalára  irányul.  Kérdezem  az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az  előterjesztést,  és  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
előterjesztést,  és  az  „A”  határozati  javaslatot  9  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy az előterjesztés ahogy elhangzott az előbb is, „A” és „B” változatú
határozati  javaslatokat  tartalmaz.  Ülésünk  elején  kézhez  kaptak  az  „A”
változatú határozati javaslathoz egy új pályázati felhívást. Kérdezem, hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Jelentkezőt nem látok. Az „A” változatú döntési javaslatot ismertetem:  a
közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
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Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képző,  Dunaújváros  belterület
2976/54 hrsz. alatt felvett, 1300 m2 nagyságú ingatlant eladja. 

A  közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  az  eladáshoz  kapcsolódó  pályázat
kiírására bruttó  23.000.000,-  Ft  kikiáltási  áron  azzal,  hogy  a  területen
felépítmény áll. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi
számú  1300  m2  nagyságú  terület  hasznosításáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
379/2020.   (IX.29.)     határozata  

az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 
1300 m2 nagyságú terület hasznosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzatának kizárólagos  tulajdonát
képező,  Dunaújváros belterület  2976/54 hrsz. alatt felvett, 1300 m2 nagyságú
ingatlant (kivett beépítetlen terület) eladja. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert az eladáshoz kapcsolódó pályázat kiírására bruttó 23.000.000,- Ft
kikiáltási áron, azzal, hogy a területen felépítmény áll.

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

      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; az Innopark Nkft.
      ügyvezetője

Határidő: a pályázat kiírására: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

10.       Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  
Fürdőpark  kialakítása”  projekt  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások
ellátására vonatkozó szerződés aláírására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk 10. napirendi  pontunkra, amely javaslat  az MVP keretében az
„Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark  kialakítása”  projekt
járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó  szerződés
aláírására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  előterjesztés  a
Modern Városok Program keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása
és  Fürdőpark  kialakítása”  projekt  tervezési  feladataival  kapcsolatos
akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység  biztosítására
vonatkozó szerződés véleményezésére, aláírására irányul. Kérdezem  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság elnökét,  Tóth  Kálmán elnök urat,
hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az  előterjesztést,  és  5  igen  szavazattal  közgyűlésnek  elfogadásra
javasolja. 

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottság  tárgyalta  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.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Igen,  a  bizottságunk
véleményezte, és 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

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.  Polgármester  Úr!  A határozati  javaslat  a  következőképpen
hangzik:  Magyarország  Kormánya  a  136/2019.  számú
Kormányrendeletben  kizárólagos  joggal  a  BMSK  Zrt.-t  jelölte  ki  az  ,
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„Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása” című  projekt
“Fürdőpark  kialakítása”  beruházás  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítójának.

A  közgyűlés  a  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására
vonatkozóan  a  BMSK  Zrt.-vel  kötendő  megbízási  szerződés  feltételeit
elfogadja,  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés
aláírására. A közbeszerzés központi költségvetési forrás felhasználásával
fog megvalósulni, önkormányzati forrást a megbízási díj nem igényel.

A  közgyűlés  tudomásul  veszi,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  járulékos
költségei,  úgymint  a  hirdetmény-feladási,  közbeszerzési  hirdetménnyel
kapcsolatos  egyéb  eljárási  és  rendszerhasználati  díjak  várhatóan
összesen  500.000,-  Ft  összegben  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatát  terhelik,  melynek  fedezete  az  önkormányzat  2020.évi
költségvetésében rendelkezésre áll. 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  az  MVP  keretében  az  „Aquantis  Élményfürdő
felújítása és Fürdőpark kialakítása”  projekt  járulékos közbeszerzési  szolgáltatások
ellátására  vonatkozó  szerződés  aláírásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 15 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) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
380/  2020. (IX.29.) határozata  

az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására

vonatkozó szerződés aláírásáról

1.) Magyarország Kormánya a 136/2019. (VI.11.)  Korm. rendeletben kizárólagos
joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt-t  jelölte ki  az  ,„Aquantis  Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása”
projekt  “Fürdőpark  kialakítása”  beruházás  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítójának.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  járulékos
közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó,  a  Beruházási,  Műszaki
Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és  Közbeszerzési  Zrt-vel  kötendő  megbízási
szerződés  feltételeit  elfogadja  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés  aláírására.  A  közbeszerzés  központi  költségvetési  forrás
felhasználásával  valósul  meg,  önkormányzati  forrást  a  megbízási  díj  nem
igényel.
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a közbeszerzési eljárás járulékos költségei,  mint a hirdetmény-feladási,
közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos egyéb eljárási és rendszerhasználati
díjak - várhatóan összesen 500.000,- Ft összegben – a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatát  terhelik,   melynek fedezete rendelkezésre áll  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az
5. melléklet 23. 5. Modern Városok Program / 3. dologi kiadások előirányzat
soron belüli  átcsoportosítással.  A fent megjelölt  összeget az „MVP projektek
előkészítő,  megalapozó  tevékenység”  sorról  (516301  részletező  kód,  K336
rovat) az „MVP-Fürdőpark közbeszerzési eljárási díjak” újonnan létrehozandó
sorra (5163013 részletező kód, K355 rovat) szükséges átcsportosítani.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester

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

  - a határozat közléséért:
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  2020. október 16.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  3.  pontjában  részletezett  előirányzat  módosításokat
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2020.  évi  költségvetési
rendeletének módosításakor vegye figyelembe.

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

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:  2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

11.       Javaslat „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” 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 11. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunai Limes turisztikai
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak
elfogadására,  az eljárás megindítására.  A napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint  a  Miniszterelnökség  Közbeszerzési  Felügyeleti  Főosztálya
megküldte  a  “Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési
eljárás  megindítására  vonatkozó  támogató  tartalmú  tanúsítványát,
amelynek birtokában megindítható a közbeszerzési eljárás. 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-társaink! A bizottság tárgyalta
az  előterjesztést,  és  5  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
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az  előterjesztést,  és  9  igen  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  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

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

Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm szépen a szót. Igen, a bizottságnak
egy  észrevétele  volt  az  előterjesztéshez,  hogy  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  építési,  bontási  és  örökségvédelmi  engedély  kiadását
követően  elvégzett  feltárási  dokumentációval  kerüljön  kiegészítésre  a
műszaki  dokumentáció,  és  ezzel  a  kiegészítéssel  7  igen  szavazattal
egyhangúlag támogattuk az előterjesztést.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy az 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. Látok egy
jelentkezőt. Lőrinczi Konrád képviselő úr, parancsoljon! Megadom a szót.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi ponttal
kapcsolatban örülök, hogy ez a közgyűlés elé került. Ezt a pályázatra még
az előző Fideszes önkormányzat pályázott sikeresen, és most úgy tűnik,
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hogy végre a megvalósulás szakaszába érkezik ez a pályázat.  Ez már
csak  azért  is  örvendetes,  mert  a  Római  városrészben,  ott  ahol  ez
megvalósul  a kőtár  környezetében,  ez egy turisztikai  beruházást  jelent,
annak  a  megvalósulását  jelenti.  És  ez  az  ott  lakóknak  is  örvendetes,
hiszen anno azt ígértem a körzetemben lakóknak, hogy ezen a területen a
pályázat kapcsán parkoló is meg fog valósulni, amely az ő parkolásukat
fogja  segíteni,  úgyhogy  a  pályázatban  több  mint  húsz  parkolóhely
megvalósulása  fog  megtörténni  az  év  folyamán.  Úgyhogy  örülök  a
pályázatnak, és örülök ennek a megvalósulásának is. Remélem, a lakók is
hasznát veszik a kialakítandó parkolóknak. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

További  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban
van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat  ismertetésére felkérem
jegyző urat. 

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat pedig a következőképpen
hangzik: a közgyűlés a projekt konzorcium vezetőjének hozzájárulását kö-
vetően a „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi  CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mel-
lékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetési
rendeletében rendelkezésre áll. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

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.

Kérem tisztelt  képviselő-társaimat,  hogy a nevük felolvasása után tehát
álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat:

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

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés  a  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadásáról,  az  eljárás  megindításáról  című
határozati  javaslatot  15  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
381/  2020.(IX.29.) határozata  

„Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  GINOP-
7.1.6.-16-2017-00007 projekt konzorcium vezetőjének hozzájárulását követő-
en – a „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszer-
zési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező köz-
beszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

2. Az  1.  pontba  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete
7.a.  melléklet  23.6.1.  „GINOP-7.1.6  A  Dunai  Limes  magyarországi
szakaszának turisztikai fejlesztése” során 318.118.700 Ft összegben, valamint
a  7.b.  melléklet  26.6.1  „GINOP-7.1.6  A  Dunai  Limes  magyarországi
szakaszának  turisztikai  fejlesztése”  során  172.318.400  Ft  összegben
rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  közbeszerzési  dokumentumok
közzétételéről az elektronikus közbeszerezési rendszeren keresztül.

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

Határidő: az  ajánlattételi  felhívás  megküldésére:  a  GINOP-7.1.6.-16-2017-
00007  projekt  konzorcium  vezetőjének  -  a  közbeszerzés
elindításával kapcsolatos - hozzájárulását követő 10 munkanapon
belül
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Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Képviselő-társaim! A következő napirendi pontot zárt ülésen fogjuk
megtárgyalni. Felhívom a figyelmüket, hogy a zárt ülésen Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (3) bekezdése értelmében –
arra szeretném kérni önöket, hogy maradjanak még egy percet, ameddig
elmondom a 46. § (3) bekezdését - 

„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,  mely  esetben  kötelező  az  érintett
meghívása.”

Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a rendkívüli nyílt ülést 10 óra 38
perckor berekesztem, és 10 perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen
az eddigi munkájukat. Viszontlátásra a többieknek.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester       jegyző
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