
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2020. október 15-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. Dr. Székely Károly képviselő
12. Tóth Kálmán képviselő
13. Utassy Éva képviselő

Távol lévők:

1. Szántó Péter képviselő
2. 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
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője
Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke
Szabó György Zoltán DVG Zrt. vezérigazgatója
Kálló Gergely országgyűlési képviselő
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(3. napirend) Suszter Tamás r.alezredes kapitányságvezető
(7. napirend) Ádám Mónika Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 

képviseletében
(9. napirend) Dr. Surányi Hilda háziorvos
(15. napirend) Horváth Anita Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője, 

DV N Zrt. vezérigazgatója
(20., 21., 22. 
napirend)

Dr. Huszti Zsolt Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

(22. napirend) Mórucz Norbert IPE – Ipari, Tudományos-, Innovációs- és 
Technológiai Parkok Egyesülete képviselője

(23. napirend) Bencsik István Dunanett Nonprofit Kft. általános igazgatója
(31. napirend) Dr. Roskó-Budavári 

Zsófia
fogorvos

Pintér Tamás polgármester:

Nagy  tisztelettel  és  szeretettel  köszöntöm  mindannyiukat,  a  hivatal
munkatársait, képviselő-társaimat, országgyűlési képviselő urat, meghívott
vendégeinket és mindenkit, aki a tévén keresztül nézi a mai munkánkat.
Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének  2020.  október  15-ei  nyílt  ülését  9  óra  3  perckor
megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 megválasztott képviselő közül 13 fő
jelen  van.  Elnézésüket  kérem!  12  fő.  Megállapítom,  hogy  a  testület
határozatképes. Szántó Péter és Szepesi  Attila úr,  képviselő úr jelezte,
hogy  nem tud  részt  venni  a  közgyűlésen.  Tisztelt  Közgyűlés!  Gombos
István képviselő úr 2020. október 12-én a következő bejelentéssel élt: „A
dunaújvárosi FIDESZ helyi szervezetének elnökének médiákon keresztül
történő  felszólításának  eleget  téve,  2020.  október  13-tól  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  FIDESZ  képviselői
csoportjából kiülve, jobboldali értékek mentén, politikai pártoktól független
képviselőként  kívánom  folytatni  munkámat,  képviselni  Dunaújvárost  és
Dunaújváros lakosságát.” A képviselő úr bejelentése alapján a közgyűlési
teremben  az  ülésrend  megváltozott.  Képviselő  úrnak  munkájához  jó
egészséget kívánok.

Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a munkánkat. 

A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt napirendi pontjait,
amelyek a következők:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
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3. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  dunaújvárosi  térfigyelő
rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

4. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  ingatlancsere  javaslatának
támogatására

5. Javaslat  kulturális  alapítványok 2019.  évi  tevékenységéről  szóló beszámolók
tudomásulvételére

6. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázatának
kiírására

7. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására

8. Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház között
létrejött haszonkölcsön szerződés 1. sz. módosítására

9. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  SOFI-2013  Korlátolt
Felelősségű Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

10. Javaslat  a  8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

11. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

12. Javaslat  a 15. számú felnőtt  háziorvosi körzet háziorvosi  ellátása érdekében
előzetes döntés meghozatalára

13. Javaslat  a  9.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Szőcs Debora  fogorvos
támogatás iránti kérelme elbírálására

14. Javaslat Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezésére

15. Javaslat  az  Orosz  emlékmű  áthelyezésével  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

16. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
380/2020. (IX.29.) határozat módosítására

17. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Dunaújváros  1487  hrsz-ú,
Kistemető ingatlan körül létesítendő kerítés tárgyában

18. Javaslat  a  Mobilcsarnok  közműellátásának  biztosítására  vonatkozó  tervek
elkészítésére

19. Javaslat a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
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20. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

21. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2019.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás
elfogadására,  a  lakások  bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások
leírására

22. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  a  dunaújvárosi  2976/54  hrsz-ú
ingatlan értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,- Ft folyósításáról

23. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

24. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  Tudományos  és  Technológiai  Park  cím
elnyerése érdekében pályázat elkészíttetésére

25. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási tervének megismerésére

26. Javaslat  a  folyékony  hulladék  kezelésére  irányuló  önkormányzati  közfeladat
tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

27. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
261/2020  (VII.16.)  határozata  módosítására,  víziközmű-szolgáltatással
összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére

28. Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására

29. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott Dr.
Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására

30. Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására az Energo-Hőterm Kft.-
vel,  az  Energo-Viterm  Kft.-vel  és  a  DVCSH  Kft.-vel  kapcsolatos,  az
önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében

31. Javaslat „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti
járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak
elfogadására, az új eljárás megindítására

32. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évet  érintő
folyószámlahitel igénybevételének szándékára

33. Javaslat  a  Kisapostag községgel  területrész  átadására  vonatkozó előkészítő
bizottság további tagjainak megválasztására

Indítványozom,  hogy  a  közgyűlés  részben  további  egyeztetés  céljából
vegyen  le  négy  napirendi  pontot  a  nyílt  ülés  napirendi  pontjai  közül,
amelyek a következők:

- a  12.  napirendi  pontot,  amely  „Javaslat  a  15.  számú felnőtt  háziorvosi
körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés meghozatalára”,
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- a  20.  napirendi  pontot,  amely  „Javaslat  önkormányzati  tulajdonú
intézmények felújítási munkáira”, 

- a 26. napirendi pontot, amely „Javaslat a folyékony hulladék kezelésére
irányuló  önkormányzati  közfeladat  tárgyában  kötött  közszolgáltatási
szerződés módosítására”, valamint 

- a 27. napirendi pontot, amely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  261/2020.  (VII.16.)  határozata
módosítására,  víziközmű-szolgáltatással  összefüggő  rekonstrukciós
munkák megrendelésére”.

Szeretném  jelezni  a  közgyűlés  számára,  hogy  Lőrinczi  képviselő  úr
megérkezett, így a képviselők száma 13 fő. A testület határozatképes. Az
egyes  napirendi  pontok  levételéről  külön-külön  határozatban  kell
döntenünk. 

Aki a 12. 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 12. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
385/2020. (X.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 12. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. október 15-ei
nyílt  ülésének meghívó szerinti  12. napirendi  pontját,  mely „Javaslat  a 15. számú
felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében előzetes döntés meghozatalára” levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 20. napirendi pont levételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
386/2020. (X.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. október 15-ei
nyílt ülésének meghívó szerinti 20. napirendi pontját, mely „Javaslat önkormányzati
tulajdonú intézmények felújítási munkáira” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 26. napirendi pont levételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 26. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
387/2020. (X.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 26. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. október 15-ei
nyílt  ülésének  meghívó  szerinti  26.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  a  folyékony
hulladék  kezelésére  irányuló  önkormányzati  közfeladat  tárgyában  kötött
közszolgáltatási szerződés módosítására” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 27. 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 27. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
388/2020. (X.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 27. napirendi pont levételéről
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. október 15-ei
nyílt  ülésének meghívó szerinti  27. napirendi  pontját,  mely „Javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 261/2020 (VII.16.)  határozata
módosítására,  víziközmű-szolgáltatással  összefüggő  rekonstrukciós  munkák
megrendelésére” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

A közgyűlési meghívó postázását követően derült ki, hogy további öt, a
nyílt ülést érintő halaszthatatlan döntést igénylő indítványt kell tárgyalnunk
a mai napi ülésünkön. 

Javaslom  a  kiküldött  napirendi  pontok  megtárgyalását  azzal  a
kiegészítéssel,  hogy  az  ülés  elején  képviselő-társaimnak  kiosztott
sürgősségi indítványokat:

- a „Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának,  2020.  évi  eredménykimutatás
tervének és belső szabályzatainak elfogadására” című előterjesztést a 30.
napirendi pontként,

- a „Javaslat a 16. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Roskó-Budavári
Zsófia fogorvossal feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási szerződés
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására” című előterjesztést
a 31. napirendi pontként,

- a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 261/2020. (VII.16.)  határozata módosítására,  víziközmű-
szolgáltatással összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére” című
előterjesztést a 32. napirendi pontként,

- a  „Javaslat  Dunaújváros  sportkoncepciójának  elkészítésére”  című
előterjesztést a 33. napirendi pontként, valamint

- a  „Javaslat  „Dunaújváros  egészségügyi  ellátása  fejlesztésének  és  az
Élményfürdő  gyógyászatának  vizsgálata”  című  felhívásban  ajánlattevők
körének  kiválasztására”  című  előterjesztést  a  34.  napirendi  pontként
tárgyalja meg a közgyűlés.

Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztéseket.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság mindegyik
előterjesztést tárgyalta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk véleményezte
az előterjesztést, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottságunk
véleményezte,  és  elfogadásra  alkalmasnak  találta  az  előterjesztést  9
szavazattal.

Pintér Tamás polgármester:

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

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm  szépen.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A
bizottság  tárgyalta  és  véleményezte,  4  egyhangú  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottsági elnök uraknak
a tájékoztatást.

Aki a 30. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának,  2020.  évi
eredménykimutatás  tervének  és  belső  szabályzatainak  elfogadására”  című
előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő  tárgyalásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),
távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
389/2020. (X.15.) határozata

„Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
2019. évi éves beszámolójának, 2020. évi eredménykimutatás tervének és belső

szabályzatainak elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként
történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  október 15-ei
nyílt  ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának,  2020.  évi
eredménykimutatás  tervének  és  belső  szabályzatainak  elfogadására” című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 30. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 31. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a 16. számú fogorvosi körzet ellátására
Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvossal feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási
szerződés megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
390/2020. (X.15.) határozata

„Javaslat a 16. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Roskó-Budavári Zsófia
fogorvossal feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási szerződés

megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  október 15-ei
nyílt  ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  16.  számú  fogorvosi  körzet
ellátására  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  fogorvossal  feladat-ellátási  előszerződés,
feladat-ellátási  szerződés  megkötésére  és  támogatás  iránti  kérelem  elbírálására”
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 31. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 32. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  261/2020.  (VII.16.)  határozata  módosítására,
víziközmű-szolgáltatással összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére” című
előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő  tárgyalásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
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Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),  nem szavazott  1  fő
(Pintér  Tamás),  távol  lévő  2  fő  (Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
391/2020. (X.15.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
261/2020. (VII.16.) határozata módosítására, víziközmű-szolgáltatással

összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  október 15-ei
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  261/2020.  (VII.16.)  határozata  módosítására,
víziközmű-szolgáltatással összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére” című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 32. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

13  igennel  elfogadtuk.  Lehet,  hogy  én  nem  szavaztam.  Elnézést,
szeretnék jelezni  a jegyzőkönyv számára,  hogy én is  igennel  kívántam
szavazni.

(A  szavazás  után  Pintér  Tamás  polgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 2 fő.)

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 33. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  sportkoncepciójának
elkészítésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő  2  fő  (Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
392/2020. (X.15.) határozata

„Javaslat Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítésére” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  október 15-ei
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros sportkoncepciójának
elkészítésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 33. napirendjeként felvette.
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a 34. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a  „Javaslat  „Dunaújváros egészségügyi  ellátása
fejlesztésének  és  az  Élményfürdő  gyógyászatának  vizsgálata”  című  felhívásban
ajánlattevők  körének  kiválasztására”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként
történő  tárgyalásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  13  fő  (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
393/2020. (X.15.) határozata

„Javaslat „Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az
Élményfürdő gyógyászatának vizsgálata” című felhívásban ajánlattevők

körének kiválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020.  október 15-ei
nyílt  ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  „Dunaújváros  egészségügyi
ellátása  fejlesztésének  és  az  Élményfürdő  gyógyászatának  vizsgálata”  című
felhívásban  ajánlattevők  körének  kiválasztására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés
nyílt ülés 34. napirendjeként felvette.

Pintér Tamás polgármester:

Most  pedig  döntenünk  szükséges  a  nyílt  ülés  így  kialakított  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 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő  2  fő  (Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
394/2020. (X.15.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. október 15-ei
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:
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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  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  dunaújvárosi  térfigyelő
rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

4. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  ingatlancsere  javaslatának
támogatására

5. Javaslat  kulturális  alapítványok 2019.  évi  tevékenységéről  szóló beszámolók
tudomásulvételére

6. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázatának
kiírására

7. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására

8. Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház között
létrejött haszonkölcsön szerződés 1. sz. módosítására

9. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  SOFI-2013  Korlátolt
Felelősségű Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

10. Javaslat  a  8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

11. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

12. Javaslat  a  9.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Szőcs Debora  fogorvos
támogatás iránti kérelme elbírálására

13. Javaslat Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezésére

14. Javaslat  az  Orosz  emlékmű  áthelyezésével  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

15. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
380/2020. (IX.29.) határozat módosítására

16. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Dunaújváros  1487  hrsz-ú,
Kistemető ingatlan körül létesítendő kerítés tárgyában

17. Javaslat  a  Mobilcsarnok  közműellátásának  biztosítására  vonatkozó  tervek
elkészítésére
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18. Javaslat a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

19. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2019.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás
elfogadására,  a  lakások  bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások
leírására

20. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  a  dunaújvárosi  2976/54  hrsz-ú
ingatlan értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,- Ft folyósításáról

21. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

22. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  Tudományos  és  Technológiai  Park  cím
elnyerése érdekében pályázat elkészíttetésére

23. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási tervének megismerésére

24. Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására

25. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott Dr.
Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására

26. Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására az Energo-Hőterm Kft.-
vel,  az  Energo-Viterm  Kft.-vel  és  a  DVCSH  Kft.-vel  kapcsolatos,  az
önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében

27. Javaslat „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti
járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak
elfogadására, az új eljárás megindítására

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évet  érintő
folyószámlahitel igénybevételének szándékára

29. Javaslat  a  Kisapostag községgel  területrész  átadására  vonatkozó előkészítő
bizottság további tagjainak megválasztására

30. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2019.  évi  éves  beszámolójának,  2020.  évi  eredménykimutatás  tervének  és
belső szabályzatainak elfogadására

31. Javaslat  a  16.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia
fogorvossal  feladat-ellátási  előszerződés,  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására

32.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
261/2020.  (VII.16.)  határozata  módosítására,  víziközmű-szolgáltatással
összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére
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33. Javaslat Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítésére

34. Javaslat „Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Élményfürdő
gyógyászatának vizsgálata

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. Az ő számukra, szavazást rendelek
el a meghívott személyek részére tanácskozási jog biztosításáról.

Aki a tanácskozási jogot biztosítani kívánja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
395/2020. (X.15.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 2020.  október  15-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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  dunaújvárosi  térfigyelő
rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

4. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  ingatlancsere  javaslatának
támogatására

5. Javaslat  kulturális  alapítványok 2019.  évi  tevékenységéről  szóló beszámolók
tudomásulvételére

6. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázatának
kiírására

7. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról
szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására
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8. Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház között
létrejött haszonkölcsön szerződés 1. sz. módosítására

9. Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  SOFI-2013  Korlátolt
Felelősségű Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

10. Javaslat  a  8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

11. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

12. Javaslat  a  9.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Szőcs Debora  fogorvos
támogatás iránti kérelme elbírálására

13. Javaslat Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezésére

14. Javaslat  az  Orosz  emlékmű  áthelyezésével  kapcsolatos  döntések
meghozatalára

15. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
380/2020. (IX.29.) határozat módosítására

16. Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Dunaújváros  1487  hrsz-ú,
Kistemető ingatlan körül létesítendő kerítés tárgyában

17. Javaslat  a  Mobilcsarnok  közműellátásának  biztosítására  vonatkozó  tervek
elkészítésére

18. Javaslat a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezési
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

19. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő
lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2019.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült  elszámolás
elfogadására,  a  lakások  bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások
leírására

20. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  a  dunaújvárosi  2976/54  hrsz-ú
ingatlan értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,- Ft folyósításáról

21. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

22. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  Tudományos  és  Technológiai  Park  cím
elnyerése érdekében pályázat elkészíttetésére

23. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási tervének megismerésére

24. Javaslat a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosítására
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25. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott Dr.
Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására

26. Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására az Energo-Hőterm Kft.-
vel,  az  Energo-Viterm  Kft.-vel  és  a  DVCSH  Kft.-vel  kapcsolatos,  az
önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében

27. Javaslat „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti
járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak
elfogadására, az új eljárás megindítására

28. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évet  érintő
folyószámlahitel igénybevételének szándékára

29. Javaslat  a  Kisapostag községgel  területrész  átadására  vonatkozó előkészítő
bizottság további tagjainak megválasztására

30. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2019.  évi  éves  beszámolójának,  2020.  évi  eredménykimutatás  tervének  és
belső szabályzatainak elfogadására

31. Javaslat  a  16.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia
fogorvossal  feladat-ellátási  előszerződés,  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására

32.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
261/2020.  (VII.16.)  határozata  módosítására,  víziközmű-szolgáltatással
összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére

33. Javaslat Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítésére

34. Javaslat „Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Élményfürdő
gyógyászatának vizsgálata

Pintér Tamás polgármester:

A napirendek elfogadása után megkezdjük 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.  Felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  az
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ülésünk elején kézhez kaptak a városüzemeltetési és beruházási osztályra
vonatkozó információkat, valamint egy képviselői kérdésre adott választ.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  tájékoztatóval
kapcsolatban van-e. Barta Endre alpolgármester úr, parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Örülök,
hogy én kaptam először szót, így bizonyára pozitív fennhang lesz először,
ez  mindig  szerencsés.  Bár  városunkban  továbbra  is  sajnos  ugyanúgy,
ahogy országosan, Európában, világszerte, ugye itt a vírushelyzet, itt van
a nyakunkon, azért el tudjuk mondani, hogy szerencsére nem állt meg az
élet, és több olyan dolog is történt az elmúlt időszakban, amit szeretnék én
külön kiemelni, és azt gondolom, mindenképpen példaértékűek. Így első
körben, ugye nemrég rendezték meg városunkban a „Fuss velünk, fuss
értünk!” rendezvényt. Itt ugye az Esőemberek Szüleinek Szövetsége és a
Carissa  Egyesület  együttműködésével,  közreműködésével  majd  ötszáz
ember vehetett részt egy olyan futáson, ahol ugye az autisták és a sajátos
nevelést igénylő gyerekek, fiatalok, emberek életére hívták fel a figyelmet.
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan példaértékű dolog, amit  remélem,
hogy  a  városunkban  továbbra  is  hagyományként  fogunk  majd  tudni  itt
köszönteni,  és  igazán  köszönöm  a  résztvevőknek,  szponzoroknak,
mindenkinek, aki  a nemes ügy mellé odaállt,  nagyon örülök neki,  hogy
ilyen rendezvény volt a városunkban. Múlt héten rendezték az Országos
Könyvtári Napokat, és itt is szeretnék gratulálni igazgató asszonynak és
csapatának,  hiszen  számos  olyan  rendezvénnyel  örvendeztetnek  meg
minket,  és  természetesen  a  megfelelő  egészségügyi  szabályoknak  a
betartásával,  ami  igazán  örömteli  volt  kicsiknek,  fiataloknak,
idősebbeknek, és azt gondolom, hogy a könyvtárban is egy olyan munka
folyik,  amire  igenis  energiákat  kell  fektetnünk,  oda  kell  fordítani  a
figyelmünket.  Azt  gondolom,  hogy  a  dunaújvárosi  lakosok  nevében  is
megköszönhetem ezt a munkát. Ezúton is köszöntöm igazgató urat, Őze
Áron igazgató úr is itt  van körünkben. Ugye a Bartókban is több olyan
esemény történt, amire kihúzhatjuk magunkat, így ugye a Sándor Mátyás
vagy  akár  a  Dollárpapának  a  bemutatója.  Sajnos  én  az  egyiken  nem
tudtam ott lenni, de minden visszhang olyan volt, hogy a dunaújvárosiak
ugye vastaps és igenis a büszkeség megjelenhetett. Úgyhogy igazgató úr,
köszönjük szépen a csapatnak is, önnek is ezt a munkát, és folytassuk ezt
továbbra  is.  Az  MMK-ban,  múzeumban  és  a  KMI-ben  is  voltak  olyan
rendezvények,  amik  azt  mutatják,  hogy  a  tavasszal  ellentétben  lehet
látogatni  ezen intézményeket  is,  úgyhogy én bátorítom a  városlakókat,
hogy igenis nézzék ezeket a programokat,  vegyenek rajta részt,  és azt
gondolom, örömet leljük majd benne. Valamint egy vasárnapi igen nemes
dologra  szeretném még itt  felhívni  a  figyelmet,  hiszen  vasárnap  10,00
órakor templomszentelés lesz Dunaújvárosban, itt ugye a görögkatolikus
templom  felépült,  Kovács  István  atya  igen-igen  hathatós
közreműködésével,  illetve  munkájának  köszönhetően.  Azt  gondolom,
ebben az időszakban igenis egy ilyen plusz-plusz példaértékű. Tehát azt
gondolom, hogy aki tud, az vegyen részt ezen az alkalmon, és legyünk
büszkék arra,  hogy Dunaújvárosban a kereszténység és ez a dolog itt
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nemcsak volt,  hanem van,  és  minden nehézség ellenére  a keresztény
egyházak tartják a vonalat,  tartják a vonalaikat,  és azt gondolom, hogy
igenis nekünk is ezt ki kell emelnünk. Én ennyit szerettem volna, és akkor
bár  nem  én  fogom  megadni  a  szót  Cserna  képviselő  úrnak,  de
mindenképp visszaadom a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Szeretném  megerősíteni  az  itt
elmondott  színházzal  kapcsolatos  dícsérő  szavakat,  mert  képviselő  úr
nem volt  ott,  de  én ott  voltam ezen az  előadáson,  és  tényleg  minden
elismerésem a színháznak, a színház dolgozóinak, igazgató úrnak, akit
ezúton  is  köszöntök.  Megadom a szót  Cserna  Gábor  képviselő  úrnak,
parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Köszönöm szépen.  Szép  napot  kívánok.  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  elmúlt
időszakot  áttekintve  a  következő  kérdéseket  szeretném alpolgármester
uraknak, illetve jegyző úr irányába feltenni, és megköszönöm, ha ezekre a
kérdésekre,  illetve  adatigénylésekre  ugye  írásban  választ  kapok.  Az
operatív törzs tegnapi budapesti aktuális ülésén fogalmazódott meg egy
ajánlás  a  nemzeti  ünnepek  méltó  lebonyolításával  kapcsolatban  a
települési  önkormányzatok  irányába.  Ezt  bizonyára  sokan  hallották  a
híradásokban. Tehát Barta alpolgármester urat szeretném kérdezni, hogy
mi  a  városvezetés  hozzáállása.  Ugye  a  jövő  héten  pénteken  van  a
nemzeti  ünnepünk,  október 23-a,  milyen módon kíván megemlékezni  a
város, illetve a tervezett két rendezvény, úgy tudom, hogy két rendezvény
közül melyik az, amelyiket meg tudják és milyen módon tartani. Tisztelt
Közgyűlés!  A  következő  kérdésem,  a  sajtóban  értesültünk,  hogy  két
elektromos  autót  nyert  pályázati  úton  az  önkormányzat.  Szeretném
megkérdezni, amellett, hogy ez egy nagyon dicséretes dolog, hogy mi a
két elektromos autónak a funkciója, a felhasználás módja milyen irányba,
hol  tudnak  a  város  életében  segíteni.  A  harmadik  kérdésemre  tisztelt
közgyűlés,  feltehetőleg  Mezei  alpolgármester  úr  tud  vagy most  szóban
vagy  a  hivatal  írásban  válaszolni.  Szeretném  megkérdezni,  hogy
vagyonkezelő cégünk,  a DVG Zrt.  rendelkezik-e az egyik sportingatlan,
konkrétan a Jégcsarnok vonatkozásában katasztrófavédelmi hatóság által
elfogadott  hatályos  katasztrófavédelmi  engedéllyel.  A  következő
kérdésem,  jegyző  úr,  áttekintve  a  polgármesteri  határozatokat,  és
tekintettel, hogy az elmúlt években elég jól megismertem a polgármesteri
határozatok tárgykörét,  mi  több,  a sorszámozás napi  hivatali  módját  is,
ezért  szeretném  jegyző  úr  megkérdezni,  hogy  az  anyagból  számomra
hiányzik  a  789-es polgármesteri  határozat,  tisztelt  jegyző úr  hiányzik  a
791-es polgármesteri határozat, tisztelt jegyző úr, aljegyző úr, hiányzik a
798-as  polgármesteri  határozat,  hiányzik  a  809-es  polgármesteri
határozat,  hiányzik  a  818-as  polgármesteri  határozat,  a  828-as
polgármesteri határozat és a 829-es határozat. Mi az oka, hogy ebből a
számsorozatból,  tárgysorozatból  ezek  a  2020-ban  meghozott
polgármesteri határozatok nem kerültek kiküldésre a képviselők irányába,
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van-e  ennek  oka,  vagy  véletlenszerű,  bár  túl  sok  polgármesteri
határozatról  beszélek  a  számozások  alapján.  Tisztelt  Jegyző  Úr!
Szeretném elkérni majd írásban a 2020. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó
vállalkozási  szerződést,  melyet  önkormányzatunk  közgyűlési  döntéssel,
bizottsági felhatalmazással megkötött a vállalkozóval. Tisztelt Jegyző Úr!
Szeretném  elkérni  írásban  a  korábbi  nevén  Főtér  Kávézó,  így  ismeri
mindenki,  tehát  a  Városháza  téren  lévő  kávézó  üzemeltetőjével  kötött
üzemeltetési,  bérleti,  vállalkozási  szerződést.  Tisztelt  Jegyző  Úr!
Szeretném  elkérni  két  gazdasági  társaság  esetében  a  következő
anyagokat:  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  valamennyi
felügyelőbizottságának  írásbeli  jegyzőkönyvét.  Tisztelt  Jegyző  Úr!
Szeretném  elkérni  vagyonkezelő  cégünk,  a  DVG  igazgatótanácsának
2019. november elseje és 2020. október 15-e között megtartott üléseinek
jegyzőkönyvét. Továbbiakban szeretném elkérni a vagyonkezelő cégünk
felügyelőbizottságának 2019. november 1. és 2020. október 15-e között
tartott  üléseinek,  tehát  felügyelőbizottságok  üléseinek  jegyzőkönyveit.
Ezekről a kérésekre egyúttal tájékoztatom a Fejér Megyei Kormányhivatalt
is. Szeretném elkérni jegyző úr a nagy komplex, újonnan létrejött, az új
bizottsági  struktúrában  lévő  gazdasági,  pénzügyi,  városüzemeltetési
bizottság 2020-ban tartott, tehát ez évben tartott valamennyi ülésének az
írásos  jegyzőkönyvét.  Tisztelt  Jegyző  Úr!  Tisztelt  Árokszállási  Ibolya
Osztályvezető Asszony! Szeretném öntől, osztályvezető asszony, elkérni
írásban a 2009. november elseje és a mai nap, 2020. október 15-e között
megkötött, polgármester úr által aláírt valamennyi szakemberlakás öt éves
kiutalására...

Pintér Tamás polgármester:

Elnézést! Csak egy pontosító kérdés. 2009-et mondott?

Cserna Gábor képviselő:

’19.  Természetesen  2019.  november  1.  és  2020.  október  15.  között
megkötött,  tehát  szakemberlakások  kiutalására  szóló  szerződéseket.
Nagyon köszönöm a figyelmüket.

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Képviselő Úr! Jegyző úr pedig írásban fog majd önnek válaszolni a
kérdéseire, de természetesen látszódik az a szándék, amellyel a hivatal
munkatársait  oly  mértékben  el  akarja  vonni  a  város  ügyeivel  való
foglalkozástól, hogy az már látványos itt a tévénézők számára is, és én azt
gondolom, hogy nyilván meg fogják önnek adni ezeket az adatokat, bár
hogyha egyébként a bizottsági üléseken ott lett volna valaki önök közül, és
pontosan tudná azt,  hogy mik folytak,  akkor esetleg a jegyzőkönyveket
nem  kellene  ilyen  módon  kikérni,  vagy  azokban  a
felügyelőbizottságokban,  amelyet  fölajánlottunk  ön  számára,  és
visszautasította,  hogy  a  Fidesz-frakció  nem  kíván  részt  venni  a
munkákban, akkor azokról az ülésekről is pontosan tudná azt, hogy milyen
ügyeket tárgyaltak, és miket mondtak ott el. Úgyhogy én azt gondolom,



20

hogy bár egyébként ezeket az adatokat természetesen önnek betekintési
joga van, és meg tudja ezeket majd tekinteni, arra szeretném kifejezetten
felhívni az ön figyelmét, hogy amennyiben ezek közül olyan üzleti titkokat
vagy önkormányzati törvényt sértően kikerülnek adatok, amelyek mint az
elmúlt  időszakban  is  gyaníthatóan  megtettek  Fideszes  trolloknak  a
segítségével, amelyeket önök működtetnek a háttérből, én azt gondolom,
hogy itt ebben a formában is fel kell hívnom önnek a figyelmét arra, hogy
amennyiben  ezeket  az  anyagokat  ön  megkapja,  úgy  köti  a  képviselői
esküje is azoknak az adatoknak természetesen, ami nem közadat, és nem
szükséges  vagy  nem  mindenki  számára  betekinthető,  azoknak  az
adatoknak,  amelyek titkokat  képeznek,  azokat  ön  számára is  kötelező,
hogy  akként  kezelje.  És  a  személyes  adatoknak  a  védelmét  azt
természetesen ugyanúgy ebben a  formában.  Az operatív  törzs  tegnapi
ajánlásával kapcsolatosan Barta képviselő úr már jelentkezett is, és majd
megadom  neki  a  szót,  hogy  önnek  válaszolni  tudjon.  De  annyit
mindenképpen  szeretnék  elmondani  önnek,  és  szeretném  a
dunaújvárosiaknak is a figyelmét felhívni,  hogy amennyiben meg tudjuk
tartani ezeket a rendezvényeket, és méltóképpen meg tudunk emlékezni a
nemzeti  ünnepeinkről,  akkor  abban  az  esetben  is  a  legnagyobb
biztonságban  kívánjuk  ezeket  megtartani,  és  a  vírusvédelmet  az
elsődleges  szempontként  mindenki  számára  kötelezővé  téve,  akik
megjelennek ezeken a rendezvényeken, fogjuk megtartani, de majd Barta
képviselő úr ennek a formájáról, a helyszínről majd úgy gondolom, hogy
tájékoztatást fog tudni adni. Gombos István képviselő úrnak megadom a
szót. Parancsoljon, képviselő úr!

Gombos István képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék
meg, hogy tőlem némiképp szokatlan módon, többségében néhány idézet
felolvasásával  alkossak  véleményt  arról,  amiről  ugyan  nem  terveztem
nyilatkozni, szappanoperává generált történetben, de a kettős mérce arra
késztetett,  hogyha  röviden  is,  de  megszólaljak.  Nagy  tisztelettel  és
elnézést  kérve  önöktől  egy  kicsit  hosszabbra  sikeredik,  kérem,  ne
haragudjanak  érte.  A  hitelesség  okán  a  közgyűlésekből,  közgyűlési
jegyzőkönyvekből és médiákból vett információk alapján 2019. december
19-én a közgyűlésben elhangzott nyilatkozat, Szepesi Attila nyilatkozott e
témában.  A  képviselő  itt  elmondta,  Cserna  Gábor  korábbi  állításával
ellentétben,  és  világossá  tette,  idézem:  „  Részt  vennénk  a  bizottsági
munkákban.”  Később  ismét  Szepesi  Attila  képviselő-társam,  akkor
alpolgármester, illetve korábbi alpolgármesterként idézem: „Én elmondtam
az  előző  közgyűlésen,  hogy  mi  szívesen  részt  vennénk  a  munkában.
Megint nem kerestek bennünket. Tehát akkor innentől kezdve megint nem
számítanak ránk.”  Hát  persze!  Ez a sült  galamb története.  Nyilvánvaló,
meg kellett  várjuk azt, hogy ugyan szólítsanak már fel bennünket, vagy
kérjenek  már  meg  bennünket,  hogy  egyébként  véleményem  szerint  a
kötelezően ellátandó feladatok közé tartozó bizottsági előkészítő munka
valamelyikében  részt  vehessünk.  Ezt  követően,  és  köszönöm
polgármester úr bevezető gondolatait, tájékoztatóját a velem kapcsolatos
információról.  De  a  kronológiai  sorrend  okán  szeretném  azt  a  levelet
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felolvasni,  amit  polgármester  úrnak  címeztem,  és  küldtem  el.  „Tisztelt
Polgármester Úr! Alulírott Gombos István önkormányzati képviselő ezúton
bejelentem,  hogy  a  korábbi  nyilatkozatokkal  ellentétben  részt  kívánok
venni  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
állandó  bizottságainak,  valamint  azon  gazdálkodó  szervezetek
tevékenységében,  melyekben  az  önkormányzat  többségi  befolyással
rendelkezik. A fentiekre tekintettel kérem tisztelt polgármester urat, hogy a
közgyűlés valameny bizottságában, valamint az önkormányzat valamelyik
gazdasági  társaságának  felügyelőbizottságában  a  részemre  helyet
biztosítani,  a  közgyűlés  elé  a  változásokhoz  szükséges  javaslatokat
előterjeszteni  szíveskedjék.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Segítő
közreműködését ezúton is köszönöm. Dunaújváros, 2020. július 9.” Azért
fontos ennek a levélnek a tartalma, mert én azt gondolom, hogy nagyon
sokat vajúdtam én magam is azon, hogy azt a képviselői munkát, amit a
választók  érdekeiért  vállaltam,  illetve  vállaltunk,  megtehetem-e,  hogy
egyrészt nem járok be a közgyűlésekre, másrészt, ha a közgyűlésekben
ugyan  bent  vagyok,  de  kivonulok,  helyes-e.  És  helyes-e,  hogy  azon
bizottságok  előkészítő  munkájában  nem  kívánok  részt  venni,  amely
egyébként  a  közgyűlések  munkáját  segíti  elő.  Mindezek  után  a  helyi
Fidesz  elnöke  közösségi  oldalán  inkorrektnek  nevezte,  minősítette
Gombos István eljárását,  amiért  a  Fidesz háta mögött  egyezett  meg a
bizottsági helyről. Cserna Gábor érdeklődésünkre megerősítette, a Fidesz
helyi elnökeként evidens lépésnek tartja, hogy lemondásra vagy kiülésre
szólítja fel a Fidesz listáján bejutott képviselőt, vagyis második opcióként a
képviselő  Gombos  István  a  Fidesz  csoportból  távozva,  független
képviselőként  folytassa  a  közgyűlésben.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Itt
szeretném megragadni  az  alkalmat,  a  lehetőséget,  és  nagy  tisztelettel
köszönetet  mondani  volt  polgármesteremnek,  a  Fidesz  helyi
szervezetének elnökének és volt képviselő-társaimnak az elmúlt 13 évért,
illetve azért  a 9 évért,  amelyet együtt töltöttünk. Munkánkat úgy ítéltem
meg,  és  ma  is  ez  a  véleményem,  hogy  nagyon  sok  fejlődésen  ment
keresztül  Dunaújváros.  Én  most  természetesen  nem  szeretném
részletezni, hisz önök is és a városlakók is, mindannyian egyaránt tudják,
hogy  ezen  tevékenységünk  kapcsán  Dunaújváros  érdekeit  szolgáltuk.
Aztán  2020.  szeptember  18-ai  pénteki  számban,  ugye  17-én  volt  a
közgyűlés,  ahol  önök  megtiszteltek  engem,  hogy  a  közbiztonsági  és
környezetvédő bizottságba megszavaztak, illetve beválasztottak. Utólag is
nagyon örülök ennek, és köszönöm. Ugyanakkor Cserna Gábor, a Fidesz-
frakció  vezetőjeként  jelezte  lapunknak,  hogy  Gombos  István  erről  nem
egyeztetett velünk, ezért jelzi a képviselő-társának azt, hogy mondjon le a
Fidesz által kapott mandátumáról, vagy üljön át a függetlenek közé. Hát,
úgy tudom, eddig nem voltak függetlenek, most én vagyok az egyetlen.
Igen. Nem fogok kizökkenni. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam,
hogy méltatlannal éreztem ezt a felszólítást több okból. Egyrészt a médián
keresztüli támadás okán, másrészt azért, mert ahogy utalást tettem rá, az
elmúlt  13  évben  az  1.  körzetben  végzett  munkám  talán  tiszteletet
parancsol a tekintetben is, hogy a városrész, illetve az 1. választókerület
választói  45,34%-kal,  közel  800 szavazattal  bizalmat szavaztak nekem.
Azt  gondolom,  e  szavazatarány  kötelez,  és  fontosnak  tartom,  hogy  a
megválasztott  képviselő,  így  én  is  a  választók  szolgálatába  álljon,  és
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képviselje a választók érdekeit. Azt gondolom, ez mindannyiunk számára
világos, és nyilván önök is, illetve mi magunk is úgy gondoltuk, hogy ezt
kötelező feladatként kezeljük. Én igen. Tehát innentől,  hogy ez a 13 év
kemény  munkája  és  eredményei  azt  igazolják,  amit  korábban
megfogalmaztam, a város és a városrészek fejlődésével együttjár, akkor
talán nem kellene számomra olyan alternatívát kínálni, amelyet nem tudok
elfogadni. De miután polgármester, volt polgármester úr, illetve elnök úr
ezen kijelentésekkel élve felszólított, ezért én azt gondolom, hogy teljesen
jogos volt az a levél, amelyet tulajdonképpen a bizottsági hely betöltése
kapcsán, ahol egyébként meggyőződésem, hogy nem követtem el bűnt.
Nem  abban  a  szituációban  vagyok,  aki  önök  előtt  becsukott  szemmel
kellene, hogy járjon. És a hitelesség kedvéért újra felolvasnám a legutóbbi
levél  egyikét.  „Tisztelt  Polgármester  Úr!  A  Dunaújvárosi  Fidesz  helyi
szervezetének elnökének médián keresztül történő felszólításának eleget
téve  2020.  október  13-tól  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  Fidesz  képviselői  csoportjából  kiülve,
jobboldali  értékek  mentén,  politikai  pártoktól  független  képviselőként
kívánom  folytatni  munkámat,  kívánom  képviselni  Dunaújvárost  és
Dunaújváros lakosságát.” Miért fontos ez? És ne tévesszen meg senkit az
október  13-ai  dátum.  Azért  az,  igaz,  hogy  tudjuk,  egy  éve  voltak  az
önkormányzati választások. Polgármester úr felé 12-én juttatam el ezt a
levelet, és értelemszerűen a következő nappal, ami 13-ra jött ki, voltam
kénytelen  a  megfogalmazást  és  a  dátumot  összerakni.  De  hogy  a
korrektség kedvéért, amire korábban elnök úr hivatkozott,  hogy én nem
egyeztettem,  az  némiképp  annyiban  sántít,  hogy  az  egyébként  rika
személyes találkozásaink  vagy ritka  telefonbeszélgetéseink  kapcsán én
tájékoztattam elnök urat arról, hogy Dunaújvárosban nem igazán tetszik a
választóknak, még azoknak sem, akik egyébként ránk szavaztak, hogy a
képviselői  munkánkat nem látjuk el  az elvárásoknak megfelelően. Ezért
úgy ítéltem meg, és kérem, ne untassa önöket, de Cserna Gábor elnök
úrnak  hasonlóképpen  megfogalmaztam  hasonló  összetételű  levelet,
melyben  leírom,  a  médián  keresztül  történő  felszólításnak  eleget  téve
2020.  október  13-tól  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Önkormányzata
Közgyűlésének  Fidesz  képviselői  csoportjából  kiülve,  jobboldali  értékek
mentén,  politikai  pártoktól  független  képviselőként  kívánom  folytatni
képviselői munkámat Dunaújváros és Dunaújváros lakosságát érintve. Na
most, itt van egy és a sajtó felé is szeretném tájékoztatásul elmondani,
hogy  rosszul  fogalmaznak  akkor,  amikor  a  Fidesz-frakcióról  beszélnek.
Ugyanis hivatalosan a Fidesz-frakció, mint olyan, nincs, mert nem alakult
meg.  Ebből  egyenesen  következik,  hogy  a  frakciónak  nincs  vezetője,
vagyis  leegyszerűsítve  a történetet,  én frakciófegyelmet nem véthettem
frakció hiányában. Tehát ezt fontosnak tartottam elmondani a hitelesség
kedvéért,  ahogy  említettem  jó  néhány  dolgot  felolvasni,  viszont  azt
kívánom  tisztelt  képviselő-társaimnak,  a  tőlem  jobbra  ülőknek,  hogy
egészséggel és becsülettel  végezzék a továbbiakban is munkájukat,  és
ehhez nagyon  jó  utat,  nagyon jó  eredményeket  kívánok számukra.  És
még  egyszer  köszönöm az  együtt  eltöltött  legutóbbi  9  évet.  Ennyi  lett
volna.

Pintér Tamás polgármester:
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Én  azt  gondolom,  hogy  ehhez  nincs  mit  hozzátennünk,  részünkről
biztosan, nyilván hogyha a Fidesz helybeli képviselői közül valaki szeretne
rá reagálni annak meg van a módja, de ahogy ön is mondja, ön is mondta,
képviselő úr,  hogy eléggé különös kettős mérce volt az, amelyet az ön
munkájával  kapcsolatosan,  az  ön  következő  időszakbeli  munkájával
kapcsolatosan,  én  azt  gondolom,  hogy  egyébként  méltatlanul  egy  volt
alpolgármesterrel  tettek,  és  hogy  ön  bűnt  követ-e  el,  hát  én  biztosan
mondhatom önnek, hogy én, az én véleményem szerint, nem. Én is azt
gondolom,  hogy  azok  az  emberek  is  megérdemlik,  mert  részünkről
mindenképpen  megkapják  a  képviseletet,  tehát  mi  minden  egyes
dunaújvárosi  lakost képviselni  kívánunk,  azokat is,  akik egyébként  nem
mivelünk  szimpatizálnak,  de  én  azt  gondolom,  hogy  önre  is,  akik
szavaztak, azok azért szavaztak, hogy ahogy ön eddig is tette, hogy itt
legyen képviselő-testületi ülésünkön elejétől a végéig, illetve részt vegyen
a bizottságoknak a munkájában, úgyhogy én ahogy mondtam önnek az
elején is, munkájához sok erőt és kitartást kívánok. Megadom Barta Endre
alpolgármester úrnak a szót. Parancsoljon képviselő úr, alpolgármester úr!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Itt  az
október 23-ával kapcsolatban fogok válaszolni, viszont egy rövid választ
vagy egy rövid reakciót  szeretnék tenni  itt  az előbb elhangzottakra.  Az
elmúlt hónapokban sokszor szorult a kezem ökölbe, amikor a Fidesz helyi
képviselői más városok önkormányzatairól osztottak meg híreket, amikor
ugye az összefogással kapcsolatban ott egy-egy váltás történt, boldogan
újságolták a világba ezeket a szavakat használva, hogy bomlik a moslék
koalíció itt  és itt.  Ezek ugye a dunaújvárosi  Fideszes képviselők voltak
más  önkormányzatokból.  Akkor  úgy  látom,  hogy  itt,  Dunaújvárosban
ugyanezen  használattal  konstatálhatjuk,  hogy  bomlik  a  moslék  koalíció
Dunaújvárosban.  Ennyit  csak  így  röviden.  23-ával  kapcsolatosan  pedig
Cserna  képviselő  úrnak  a  válasz:  igen,  ha  azt  nézem,  hogy  kire  kell
hallgatni,  akkor  egy  kicsit  elbizonytalanodunk,  de  természetesen  az
operatív törzs döntéseit folyamatosan követjük, ámbátor úgy látjuk, hogy
Kásler miniszter úrral már néha ellentétben vannak, tehát nehéz néha a
figyelmünket  megosztani,  hogy kire  is  összpontosítsunk,  de igyekszünk
leginkább azon szűrőket bekapcsolni,  ami valóban a helyes döntésekről
szól. Ezért Dunaújvárosban a megszokott módon október 23-án délelőtt
9,00 órakor  kint  a  temetőnél,  a  kopjafánál  lesz egy megemlékezés,  és
utána pedig  a  Bartókban.  Természetesen azt  a  tavalyi  dolgot,  amit  mi
próbáltunk bevezetni önökkel ellentétben, tehát hogy mindenki számára
nyitott a Bartók, azt most jelen pillanatban a korlátozások miatt egy kicsit
nehezebben  tesszük,  hiszen  ott  is  azt  hiszem,  csak  200  fő  lesz  a
befogadókészség. Erre oda fogunk figyelni.  Illetve azt egy nagyon nagy
hiányosságnak tartottam az évek során, hogy itt a Városháza téren nem
volt kihasználva ez a csodás emlékmű, és éppen ezért idén november 6-
án tisztelt azon hősök, ősök előtt, ugye itt Pentelén november 4-e után is
szóltak a fegyverek, és szeretnénk azon hőseinkről megemlékezni, akik
kitartottak. Sőt, miután november 4-én fegyverletétel után, kapitulálás után
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is  kitartottak,  és  ott  is  tartunk egy megemlékezést,  itt  pedig a  pentelei
hősökre  emlékezünk  majd.  Úgyhogy  ennyit  szeretnék  az  ünneppel
kapcsolatban. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  alpolgármester  úr.  Én  egy  picikét  ennél  azért
higgadtabb  vagyok,  és  higadtabban  szeretek  fogalmazni.  Az  elmúlt
időszak legalábbis ilyen higgadtságra intett engem és nyugalomra, és én
azt gondolom, hogy az ön, alpolgármester úr által kimondott jelző, amelyet
ugye  természetesen  a  Fideszes  facebook  huszárok  nagyon  nagy
szeretettel  használnak  az  összefogás,  a  demokratikus  ellenzéki
összefogásnak  a  tagjaira,  én  nem  szeretem  ezt  a  kifejezést,  de  hát
természetesen  azt  gondolom,  hogy  ahogy  a  kampányban  különböző
jelzőkkel illettek engem és a mostani testületünknek a tagjait is, az egész
csoportunkat. Ezek a kifejezések őket minősítik. Hát, ebbe bukott bele a
Fidesz frakciója, a Fidesznek a helyi tagjai is. Hát, az emberek kimondták
a véleményüket,  hogy higgadt  politizálásra  van szükségük,  és  az  ilyen
jelzőket  ők is  elítélik  akár  régen ellenzékiek voltak vagy Fidesz pártiak
egyhangúan, én azt gondolom. De hát természetesen szívük joga megvan
erre még a Fideszeseknek most is,  hát hogyha így szeretnék magukat
minősíteni,  az  az  ő  dolguk.  Én  azt  gondolom,  hogy  egyébként  ugye
Cserna képviselő úr is egyik ilyen videós posztjában elmondta, hogy ő a
Fidesz érdekeit kívánja szolgálni, hát én kívánom mindannyiunk számára,
itt a képviselő-testület minden tagjának számára, hogy itt a dunaújvárosiak
érdekeit  képviselje,  és  legyenek  azok  akár  Fideszesek,  akár  nem
Fideszesek, én mindenkinek ezt javaslom, én részemről így fogok tenni a
következő  időszakban  is.  Kálló  Gergely  országgyűlési  képviselő  úr,
parancsoljon! Megadom önnek a szót.

Kálló Gergely országgyűlési képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Közgyűlés!  Cserna  képviselő-társam
hozzászólásánál  megütötte  valami  a  fülemet,  ez  pedig  a
szakemberlakások kérdése. Dunaújváros, ugye dunaújvárosi lakók lehet,
hogy  nincsenek  tisztában,  mi  Cserna  úrral  perben  állunk  egymással,
ugyanis Cserna úr azt állította a kampányom során, hogy nekem Pintér
Tamás, illetve az önkormányzat biztosít lakhatást és lakást a városban.
Nyilván emiatt szeretné kikérni Cserna úr, hiszen erőlködik, hogy be tudja
valahogy bizonyítani az állítását, ami természetesen nem igaz. Cserna Úr!
Kérem  szépen,  ne  erőlködjék  tovább,  ne  terhelje  le  az  önkormányzat
dolgozóit!  Nem  fogja  tudni  bebizonyítani,  hogy  én  az  önkormányzattól
kaptam lakást. Ismerje be, hazudott! Ennyi. Köszönöm a szót.

Pintér Tamás polgármester:

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

Szabó Zsolt alpolgármester:
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Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Cserna
Képviselő Úr!  Én mindenekelőtt  a  Rajta  Újváros!  egyébként megalakult
frakciójának frakcióvezetőjeként szeretnék kérni akkor egy tájékoztatást,
hogy létezik-e a dunaújvárosi Fidesz frakció, és ha igen, akkor annak a
frakcióvezetője, hogyha erről esetleg írásban tudnának majd tájékoztatni,
azt megköszönném, hogy csak a miheztartás végett akkor tudjuk, hogy mi
is  a  helyzet  itt  a  képviselő-testület  ülésein.  És  tényleg  azt  gondolom,
Cserna képviselő úr,  hogy így a dunaújvárosiak és Dunaújváros többet
érdemel ennél a bohózatnál, amit ön itt folytat. Azért előugrani egy sötét
sarokból és ijesztgetni, azt mindenki tud. De dolgozni a városért, az egy
egészen  más  minőségű  kihívás.  Kiállni  a  sajtó  elé,  és  videókban
badarságokat állítani, az nem egy bátor cselekedet, és az nem viszi előre
Dunaújváros ügyeit.  Mondja meg nekem, képviselő úr,  hogy mi  gátolja
meg önt  abban,  hogy felkészüljön  a  képviselő-testület  üléseire,  eljöjjön
ide,  itt  elmondja  azt,  hogy  egyik  vagy  másik  ügyről  mit  gondol,  és
konstruktív vitában előre vigyük Dunaújváros ügyeit. Miért jobb önnek az,
hogy mint valamifajta házmester adatigénylésekkel kívánja ellenőrizni az
egyébként teljes mértékig átlátható munkánkat. Egyébként itt azért azt is
szeretném majd megkérni öntől képviselő úr, hogy hasson oda a Fideszes
kollégáira,  hogy  a  kormányhivatalból  esetleg  ne  kaszálják  el  azt  az
átláthatósági rendeletet, amivel minden eddiginél transzparensebb módon
tudtuk volna bemutatni Dunaújváros működését. Szóval akkor így, hogyha
az ön kebelbarátai támogatnák Dunaújváros átláthatóságát, akkor ezeket
egyébként  most  lefutott  adatigénylési  köröket  is  megspórolhatná ön  is,
képviselő úr, hiszen akkor bármi elérhető lenne a dunaújvárosi honlapon.
De én továbbra  is  azt  kérem öntől,  hogy vegyen részt  itt  a  képviselő-
testület  munkájában,  ne  hivatkozzon  ilyen  megfélemlítésre  meg  nem
tudom mire, viselje el az egy éve mért vereséget, és próbáljon alázattal
dolgozni a városért, mert abban egyetértek önökkel, hogy Dunaújvárosban
az embereknek nem tetszik a helyi Fidesz. De hogy ezen meg lenne a
lehetőségük, hogy változtassanak, de szerintem nem úgy, hogy nyakra-
főre adatokat kérnek ki, amiről ilyen sarokban bujkálós videókat folytatnak,
hanem úgy, hogy leül ide ön, képviselő úr, a meglevő vagy nem meglevő
frakció-társaival,  és  elmondják  azt,  hogy  szerintük  egyik  vagy  másik
előterjesztés  kapcsán  hogyan  lehetne  jobb  döntést  hozni.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Annyit azért hozzátennék, hogy van
egy ilyen emlékem, hogy a közgyűlések egyikén még amikor letettük az
eskünket, és utána az első vagy második alkalommal, ott bejelentették,
hogy a frakcióvezetőjük Szepesi Attila, bár ez alapján egyébként tényleg
így valamilyen szinten azért érthetetlen is, hogy akkor most van-e Fidesz-
frakció vagy nincs Fidesz-frakció. Egyébként a Fidesz-frakcióból hogyha
ily  módon,  hogyha  valamelyik  képviselő-társuknak  a  kilépését
indítványozzák, az akkor a frakcióvezetőnek kellett  volna-e lennie, tehát
hogy van egy kis zűrzavar a rendszerben, de nyilván ezt majd a listán
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megválasztott képviselő úr, Cserna Gábor majd el fogja juttatni hozzánk
írásban. Megadom a szót Mezei Zsolt alpolgármester úrnak.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt
Képviselő Úr! A hozzám, vagyis hát a feladataimhoz idézett kérésére hadd
válaszoljak egy pár szóban, ha szabad. Nekünk iszonyú fontos, a mostani
városvezetésnek, hogy minden a lehető legnagyobb törvényességgel és a
lehető  legnagyobb  biztonsággal  üzemeltessük  a  dolgainkat,  azokat  a
csarnokainkat, sportlétesítményeinket, mindent, amit a városlakók, illetve
mi magunk is használunk. Amikor a nyáron átvettük ezeket a csarnokokat,
rémülten  láttuk,  hogy  nincs  minden  rendben  velük.  Iszonyú  sokat
dolgozunk azóta is azon,  hogy minden engedéllyel,  minden törvényben
előírt engedéllyel rendelkezzenek ezek a létesítmények. Én nem is értem,
hogy  eddig  ez  hogy  működhetett.  Vagy  a  törvények  változtak  meg  a
nyáron, amit kétlek, illetve tudom, hogy nem, vagy pedig eddig nem volt
minden  teljesen  kerek.  Mi  nem  fogjuk  fölvállalni  azt,  hogy  bármiféle
törvényes előírást a szőnyeg alá söpörjünk csak azért, hogy kibírjuk azt
mondani,  hogy  igenis  kinyitottuk  ezt  meg  ezt.  Rengeteg  példát  tudnák
fölsorolni,  és  az  egyik  legszembetűnőbb  példa,  az  talán  a  focistadion
esete, amiben ugye láthatólag az idén túl sok ember nem volt, és talán
nem is csak a vírus miatt. Tudja-e ön, képviselő úr, hogy mennyi mehet
most  be  a  hatályos  engedélyek  szerint,  hány  látogató  mehet  be  a
sportcsarnokba,  a  focicsarnokba?  Elárulom  önnek,  260.  Tehát  mert
ilyenek,  de ezt megváltoztatjuk,  és meg fogjuk tenni,  és rajta vagyunk,
szeretnénk minél előbb minden engedéllyel rendelkezni, hogy működjön
teljes kapacitással a Jégcsarnok, a kézilabdacsarnok, a focicsarnok és az
összes többi olyan létesítmény, ami a mi kezelésünkben van. Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Tóth Kálmán bizottsági elnök úrnak,
képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Október 15-e van, és
az autóbusz közlekedéssel kapcsolatos kérdőíveket szeretnénk lezárni, és
szeretném  megköszönni  a  tisztelt  városlakóknak  azt  a  rengeteg
információt, amivel ellátottak bennünket azzal, hogy olyan információkhoz
is jutottunk a buszközlekedéssel, amit eddig nem volt, és szeretnénk kérni
mindenkitől,  ezután is figyeljék a Dunaújváros honlapját,  mert  azokat  a
dolgokat,  amiket a buszközlekedéssel  szeretnénk módosítani,  változatni
az  önök  igényei  szerint,  azokat  a  honlapon  meg  fogjuk  jelentetni
hamarosan.  Köszönöm szépen  még egyszer  a  kérdőívek  kitöltését,  és
köszönöm szépen azt, hogy a munkánkat segítették. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm, képviselő úr. Na látják, ez az igazán fontos ügy, ez az igazán
városépítő feladat, amelyet igyekszünk megoldani. Én bízom benne, hogy
egy  olyan  menetrendet  fogunk  tudni  a  városlakók  számára  prezentálni
Tóth  Kálmán  képviselő  úrnak  a  nagyon  hathatós  közreműködésével,
amely itt mindenkinek a megelégedésére szolgál. Sőt, egyébként egy friss
információt  azért  igyekszem,  meg  szeretnék  osztani  önökkel,  nagyon
igyekszünk azon, hogy az új menetrend bevezetésével egyébként fialítani
is  tudjunk  a  gépjárműparkján  a  buszvállalatnak.  Hogyha  pontosak  az
információim,  akkor  komoly  előrehaladott  tárgyalások  is  vannak  ez
ügyben,  és  bízom  abban,  hogy  így  a  lakosok  nemcsak,  hogy
hatékonyabban tudnak közlekedni a városunkban a következő időszakban
a buszokkal, hanem nagyobb kényelemben is. Gombos István képviselő
úrnak megadom a szót. Parancsoljon!

Gombos István képviselő:

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Teljesen
más témakör.  Az elmúlt  hónapok, az elmúlt  fél  év számomra is bizony
kellemetlen  eseményeket  okozott,  kórházból  kórházba  jártam,  többek
között a dunaújvárosi kórházba is. Sajnálatos körülmények között a Szent
Pantaleon  Kórház  kardiológiai  részlege,  és  tudván  a  krónikus  betegek
problémáit, nagyon sok esetben terheléses EKG-vizsgálaton kell átesniük.
E  terheléses  EKG  nyilván  önök  közül  is  sokan  tudják,  kétféleképpen
lehetséges. Vagy egy medicin kerékpáron vagy pedig egy futópadon. És
mivel a krónikus szívbetegek általában az idősebb korosztályból kerülnek
ki,  ezért  a  medicin  kerékpár  hajtása nagyon körülményes a  számukra.
Magyarul a futópad hiányában, és erre szeretném tisztelt polgármester úr
figyelmét  és  képviselő-társaim  figyelmét  és  segítségét  kérni,  hogy  a
kórházban most már hosszú ideje, talán évek óta nem működő futópadot
valamilyen formában vagy ki kellene cserélni, be kellene szerezni, hogy
azok az emberek, akik mozgásukban korlátozottak, és mondjuk a medicin
kerékpárt  nem  tudják  igénybe  venni,  a  futópadot  esetleg  igen,  ezt  az
igényt  teljesíteni  tudjuk.  Ebben  kérni  szeretném  kérni  közreműködő
segítségüket.  Én  azt  hiszem,  hogy  ez  is  pontosan  arról  szól,  amiről
polgármester  úr  beszélt,  a  közügyről,  a  városban  élőkről,  rólunk.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Abszolút így van. Ez valóban egy közügy, és azt
gondolom, hogy én ezúton is szeretném felajánlani a segítségemet.  De
még  nem  jött  ilyen  kérdés  vagy  kérés  a  Szent  Pantaleon  Kórház
igazgatójától, de köszönöm szépen önnek, hogy jelezte ezt az igényét a
kórháznak.  Én  azt  gondolom,  hogy  valamilyen  megoldást  meg  fogunk
tudni találni, és egy futópadot az oda sajnálatos módon bekerülő betegek
számára tudunk majd biztosítani a jövőben. További jelentkezőt nem látok.
A napirend vitáját lezárom.

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, igennel szavazzon!



28

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,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád),
távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
396/2020. (X.15.) 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:

Áttérünk 2. számú napirendi pontunkra, amely jelentés a lejárt határidejű
közgyűlési  határozatok  végrehajtásáról.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a jelentéssel kapcsolatban van-e. Az előterjesztés
egy fejezetből áll. Jelentkezőt nem látok. A napirend vitáját lezárom. 

Aki a jelentést elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
397/2020. (X.15.) 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.
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Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadtuk, de szeretném jelezni,
hogy  Cserna  képviselő  úr,  Fideszes  képviselő-csoportjának  a  tagja  el-
hagyta a közgyűlési termet, és 11 fővel így is határozatképesek voltunk
hála az égnek. 

Pintér Tamás polgármester:

Mielőtt áttérünk a 3. napirendi pontunkra egy tíz perc szünetet elrendelek.

Szünet
Szünet után:

3.         Javaslat  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  dunaújvárosi  
térfigyelő  rendszer  működtetésére  kötendő  támogatási  szerződés
jóváhagyásáról
Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr. Varga Péter, r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
Suszter Tamás, r. alezredes kapitányságvezető

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Képviselő-társaim! Folytatjuk munkánkat 10 óra 16 perckor. A 13
képviselő  jelen  van.  Áttérünk  3.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer
működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról. Tisztelettel
köszöntöm körünkben Suszter Tamás kapitányságvezető urat. Engedjék
meg, hogy a napirendi  pont rövid tartalmát:  a közgyűlés 2020. március
26-ai  ülésén  fogadta  el  a  dunaújvárosi  térfigyelő  kamerarendszer
működtetésére vonatkozó, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött
korábbi megállapodás megújításáról szóló együttműködési megállapodást,
illetve  döntött  a  kamerarendszer  2020.  évre  szóló  működtetési
támogatásáról.  Jelen  előterjesztés  a 2021.  évi  támogatásra  vonatkozik.
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, de itt már figyelembe vettük a pénzügyi
bizottságnak  a  javaslatát  számszakilag,  amely  az  előterjesztésnél  már
figyelembe van véve. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen. És most éppen ennek a bizottságnak az elnökeként, a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökeként kérdezem
önt, hogy akkor a bizottságuk ezek szerint véleményezte az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim! A bizottsági  ülésen
egy számszaki hibát vettünk észre, ami 630.000,- Ft-tal kevesebb, vagyis
éves  szinten  333.480.000,-  Ft  helyett  32.850.000,-  Ft  lenne,  járulékkal
együtt  39.320.000,-  Ft.  Ezt  a  bizottság  ezt  a  módosítást  egyhangú
szavazattal, 7 igennel elfogadta, és így az előterjesztést újra megtárgyalva
7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Itt majd új határozati javaslatot is kaptunk. De
szeretném  mindenek  előtt  megkérdezni  a  közbiztonsági  és
környezetvédelmi  bizottság  elnökét,  Orosz  Csaba  képviselő  urat,
bizottsági elnök urat, hogy véleményezték-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  elnök  úr.  Mint  ahogy  mondtam már,  fel  szeretném
hívni a képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak
egy  új  határozati  javaslatot.  Kérem,  hogy  a  döntéshozatalnál  majd  ezt
vegyék  figyelembe.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok,  ezért  a
döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés kinyilvánítja, hogy Dunaújváros
közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő  kamerarendszer
hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekben a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság részére 2021. január 1. napjától 2021. december 31.
napjáig  havonkénti  egyenlő  összegű  folyósítással,  2022.  március  31.
napjáig  való  elszámolás  mellett  összesen  39.320.000,-  Ft  vissza  nem
térítendő támogatást nyújt.

A határozat módosítja továbbá a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal
kötendő  támogatási  szerződés  jóváhagyásáról  szóló  173/2020.
határozatának 1. pontját.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a
dunaújvárosi  térfigyelő  rendszer  működtetésére  kötendő  támogatási  szerződés
jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre,
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Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
398/  2020. (X.15.) határozata  

Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer
működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő
kamerarendszer hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekben a
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  2021.  január  1.  napjától  2021.
december 31. napjáig havonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2022. március
31.  napjáig  való  elszámolás  mellett  összesen  39.320.000,-  Ft,  azaz
harminckilencmillió-háromszázhúszezer forint vissza nem térítendő támogatást
nyújt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  hozott  döntést  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
                a jegyző
              - a költségvállalás előkészítésében való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  támogatás  nyújtása  végett  a  Fejér  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – támogatási szerződést aláírja,
valamint  intézkedjen  a  szerződés  kötelezettségvállalásba  vételéről  és  a
pénzügyi teljesítésről.

Felelős:   - a kötelezettségvállalás előkészítéséért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. november 30.
                - a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. november 30.
                - a pénzügyi teljesítésre: 2021. január 10. napjától folyamatos

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról szóló
173/2020. (III.26.) határozata 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja,
hogy  Dunaújváros  közigazgatási  területén  meglévő  közterületi  térfigyelő
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kamerarendszer hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekben a
Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  2020.  április  1.  napjától  2020.
december 31. napjáig havonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2021. március
31.  napjáig  való  elszámolás  mellett  összesen  30.503.000,-  Ft,  azaz
harmincmillió-ötszázháromezer  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt,
amelynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelete 5. melléklet 8. cím Közbiztonsági feladatok 1. Személyi juttatások és
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó során valamint
átcsoportosítással 2.000.000 Ft-nak az 5. melléklet 8 3. dologi kiadások soráról
és 4.000.000 Ft-nak az 5a. melléklet 11.1. soráról biztosított.”

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. november 1.

4.         Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ingatlancsere javaslatának  
támogatására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság ingatlancsere javaslatának támogatására. A napirendi pont
rövid  tartalma  szerint  a  Fejér  Megyei  Rendőr-Főkapitányság  az
állományába  tartozó  munkatársak  lakhatási  gondjai  részbeni  megoldása
érdekében ingatlancserére tett ajánlatot. 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:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottságunk
véleményezte  az  előterjesztést,  és  7  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Nincs.  Pedig  vártam
volna, hogy el akarjuk-e adni, de nem. Kiderül a napirendi pontból. Igen,
tehát nem akarjuk eladni. Ne gúnyolódjunk, alpolgármester úr, kérem. A
döntési javaslatot szeretném ismertetni:  a közgyűlés megismerte a Fejér
Megyei  Rendőr-főkapitányság  kérelmét,  és  támogatja  az  alábbi
ingatlancsere konstrukciót:

A Magyar Állam tulajdonát képező, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
vagyonkezelésben  lévő,  dunaújvárosi  61  helyrajzi  számú,  természetben
2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 61 helyrajzi szám alatt található
ingatlan  1/1  arányú  tulajdona  az  önkormányzat  tulajdonába  kerülne,  az
ingatlan  ellenértékét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező, Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium
és Kollégium intézmény, dunaújvárosi 671 helyrajzi számú, természetben
2400 Dunaújváros, Erdősor 37/A. alatti kollégiumi épülete a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság  javára  bejegyzett  használati  joga  (hosszú  távú
lakhatás biztosítása a rendőrségi  állományba tartozók részére) képezné,
forgalmi értékarányosan.

A  közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  egyeztető  tárgyalások
folytatására.

Itt szeretném elmondani, hogy ezzel az ingatlancserével én azt gondolom,
hogy  ennek  a  körzetnek  és  egyébként  nagyban  növekedhet  a
közbiztonsági érzete. Én bízom benne, hogy sikerül megegyezni,  és ily
módon szakemberlakásokat is biztosítani többek számára.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ingatlancsere
javaslatának  támogatásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  13  fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
399/  2020.  (X.15)     határozata   

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
ingatlancsere javaslatának támogatásáról
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1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Rendőr-főkapitányság  kérelmét  és  támogatja  az  alábbi  ingatlancsere
konstrukciót:

A  Magyar  Állam  tulajdonát  képező,  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság
vagyonkezelésben  lévő,  dunaújvárosi  61  hrsz.-ú,  természetben  2400
Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 61 hrsz. alatt található ingatlan 1/1 arányú
tulajdona  az  önkormányzat  tulajdonába  kerülne,  az  ingatlan  ellenértékét
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező,
Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium intézmény, dunaújvárosi
671  hrsz.-ú,  természetben  2400  Dunaújváros,  Erdősor  37/A.  alatti  kollégiumi
épülete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság javára bejegyzett használati joga
(hosszú  távú  lakhatás  biztosítása  a  rendőrségi  állományba  tartozók  részére)
képezné, forgalmi értékarányosan.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen határozat 1. pontjában foglaltak szerinti egyeztető tárgyalások folytatására
és  a  fenti  ingatlanok  forgalmi  értékbecslésének  megrendelésére,  valamint
felkéri jelen határozat közlésére.

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

5.         Javaslat  kulturális  alapítványok  2019.  évi  tevékenységéről  szóló  
beszámolók tudomásulvételére
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Gyöngyössy  Csaba,  a  Modern  Művészetért  Közalapítvány

kuratóriumi elnöke
Buza  Andrea,  a  Vágó  Eszter  Múzeumi  és  Műemlékvédelmi
Alapítvány kuratórumi titkára
Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke
Bokor Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány titkára

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  5.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  kulturális  alapítványok
2019.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolók  tudomásulvételére.  A
napirendi pont rövid tartalma szerint az alapítványok és közalapítványok az
éves  egyszerűsített  beszámolók  és  közhasznúsági  jelentéseik
megküldésével tájékoztatják az alapítókat az előző évi tevékenységükről,
a bevételeik és kiadásaik alakulásáról. A kulturális ágazatban jelenleg egy
közalapítvány  és  három  alapítvány  működik,  a  2019.  évi  jelentésüket
elkészítették.
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Felhívom tisztelt  képviselő-társaim figyelmét,  hogy az előterjesztés I.-től
IV.-ig  tartalmaz  határozati  javaslatokat.  Mindegyik  határozati  javaslatról
külön-külön kell  szavaznunk. Először a I.  határozati  javaslatról  döntünk.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  Modern  Művészetért  Közalapítvány 2019.  évi
tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
400/2020. (X.15.) határozata

a Modern Művészetért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a
Modern Művészetért  Közalapítvány 2019. évi  egyszerűsített  beszámolóját  és
közhasznúsági mellékletét.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1.)  pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  2020. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

A II. döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés megismerte és tudomásul
veszi a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2019. évi egyszerűsített
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2019.
évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  és  közhasznúsági  melléklete
tudomásulvételéről  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  13  fő  (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely
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Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
401/2020. (X.15.) határozata

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a
DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját
és közhasznúsági mellékletét.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

A III.  számú döntési  javaslatot  ismertetem: a közgyűlés megismerte és
tudomásul veszi a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány
2019.  évi  egyszerűsített  beszámolóját  és  a  tevékenységéről  szóló
jelentését.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Vágó  Eszter  Múzeumi  és  Műemlékvédelmi
Alapítvány  2019.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  tudomásulvételéről  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő  2  fő  (Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
402/2020. (X.15.) határozata

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a
Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2019. évi egyszerűsített
beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. október 31.

Pintér Tamás polgármester:

A IV.  számú döntési  javaslatot  ismertetem:  a  közgyűlés  megismerte  és
tudomásul  veszi  a  Dunaújvárosi  Művészetért  Alapítvány  2019.  évi
egyszerűsített beszámolóját.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2019. évi
tevékenységéről  szóló  beszámoló  tudomásulvételéről  című határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő
(Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
403/2020. (X.15.) határozata

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló tudomásulvételéről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a
Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az
1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. október 31.

6.         Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  igazgatói  
pályázatának kiírására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat a Bartók Kamaraszínház
és Művészetek Háza igazgatói pályázatának kiírására. A napirendi pont
rövid  tartalma  szerint  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
intézmény  igazgatójának  magasabb  vezetői  megbízatása  2021.  június
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30-án  lejár.  A  pályázatot  az  előadó-művészeti  szervezet  vezetőjének
választására  irányuló  pályázati  eljárásról  és  a  munkakör  betöltésének
szabályiról szóló 155/2017. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján
legalább 6 hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése előtt meg
kell hirdetni. 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 kérdezem az oktatási, kulturális és
társadalmi kapcsolati  bizottság elnökhelyettesét,  Orosz Csaba képviselő
urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottságunk
véleményezte, és egyhangúan támogatta.

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 megkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat  a
következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói álláshelyének betöltésére
a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki.

A  közgyűlés  utasítja  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  pályázati
felhívás megjelentetéséről a kormányzati honlapon.

A közgyűlés a beérkező pályázatok véleményezésére a  2008. évi XCIX.
törvény  39.  §  (3)  bekezdése alapján  felállítandó  szakmai  bizottságba
delegálja  polgármester  urat és  Barta  Endre  alpolgármester  urat.  A
közgyűlés  egyúttal  utasítja  a  polgármester  urat,  hogy  gondoskodjon  a
bizottság többi tagjának felkéréséről. 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  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
igazgatói pályázatának kiírásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
404/2020. (X.15.) határozata

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázatának kiírásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza igazgatói  álláshelyének  betöltésére  a
határozat mellékletét képező pályázatot írja ki.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  pályázati  felhívás  megjelentetéséről a
kormányzati honlapon.

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

Határidő: 2020. október 31.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  beérkező  pályázatok
véleményezésére  a  2008.  évi  XCIX.  törvény  39.  §  (3) alapján  felállítandó
szakmai  bizottságba  delegálja  Pintér  Tamás  polgármestert,  és  Barta  Endre
alpolgármestert.  A  Közgyűlés  egyúttal  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon a bizottság többi tagjának felkéréséről.

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

7.         Javaslat  a  hajléktalan  ellátórendszer  működtetésére  vonatkozó  
állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

elnöke

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk  7.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  hajléktalan
ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017.
határozat  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a
közgyűlés  439/2017.  határozatával  döntött  arról,  hogy  a  dunaújvárosi
hajléktalan  ellátást  2018.  január  1.  napjától  a  Magyar  Mentőszolgálat
Alapítvány működteti, az önkormányzat tulajdonában lévő Kandó Kálmán
tér  4.  szám  alatti  Hajléktalan  Ellátó  Centrumban  férőhelybővítéssel.  A
férőhelybővítésre  vonatkozó  beruházás  elhúzódása  miatt  a  közgyűlés
többször módosította a határozatot. Az Alapítvány elnöke ismét határidő
módosítást  kért.  Kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság  elnökét,  dr.  Székely  Károly  urat,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést.

Dr. Székely Károly képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A szociális,
egészségügyi és lakhatási bizottság az előterjesztést véleményezte, és 6
igen,  1  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett  az  abban  szereplő
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési javaslatot ismertetem:  a közgyűlés utasítja a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett
2021. december 31-ig.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  hajléktalan  ellátórendszer  működtetésére
vonatkozó  állásfoglalásról  szóló  439/2017.  (VI.15.)  határozat  módosításáról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő  2  fő  (Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
405/2020. (X.15.) határozata

a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  az állásfoglalás
kialakítására  a  hajléktalan  ellátórendszer  további  működtetéséről  szóló  –  a
258/2018 (V.17.) és a 527/2019. (IX.05.) határozattal módosított – 439/2017.
(VI.15.)  határozata  4.  pontjában  a  „2018.  december  31-ig”  szövegrészt
„legkésőbb 2021. december 31-ig„ szövegre módosítja.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal
jelenleg  fennálló  bérleti  szerződést  hosszabbítsa  meg  változatlan  feltételek
mellett 2021. december 31-ig.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert,  hogy a
határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester

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

Határidő:  2020. október 30.

8.         Javaslat  a DMJV Önkormányzata és a Hajdúdorogi  Metropolitai  Egyház  
között létrejött haszonkölcsön szerződés 1. sz. módosítására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kocsis Fülöp, metropolita

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 8. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  és  a  Hajdúdorogi  Metropolitai  Egyház  között
létrejött  haszonkölcsön  szerződés  1.  számú módosítására.  A  napirendi
pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  június  18-ai  hatállyal  haszonkölcsön  szerződést
kötött a Hajdúdorogi Metropolitai Egyházzal. A haszonkölcsön szerződés
két pontja kiegészítésre szorul, valamint a szerződést egy további ponttal
javasolt  kiegészíteni  az  előterjesztésben  foglaltak  alapján.  Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e.  Jelentkezőt  nem  látok,  ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  a
közgyűlés hozzájárul a Hajdúdorogi Metropolitai  Egyházzal 2020. június
18-án  megkötött  haszonkölcsön  szerződés  –   e  határozat  mellékletét
képező – „Haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítása”-ban foglaltak
szerinti módosításához. 

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
és a Hajdúdorogi  Metropolitai  Egyház között  létrejött  haszonkölcsön szerződés 1.
számú módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  13 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely
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Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
406/2020. (X.15.  )   határozata  

a DMJV Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház között létrejött
haszonkölcsön szerződés 1. sz. módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  a
Hajdúdorogi  Metropolitai  Egyházzal  2020.  június  18-án  megkötött  haszonkölcsön
szerződés –  e határozat mellékletét képező – „Haszonkölcsön szerződés 1. számú
módosítása”-ban foglaltak szerinti módosításához. 

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
„Haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítása” megjelölésű okirat aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  2020. október 31.

9.         Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó SOFI-2013 Korlátolt  
Felelősségű  Társasággal  fennálló  feladat-ellátási  szerződés
megszüntetésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Surányi Hilda háziorvos

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  Népegészségügyi
Osztály osztályvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  9.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  8.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzetet  ellátó  SOFI-2013  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal
fennálló  feladat-ellátási  szerződés  megszüntetésére.  A  napirendi  pont
rövid  tartalma  szerint  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  orvosa,  dr.
Surányi  Hilda  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával
fennálló  feladat-ellátási  szerződését  2020.  szeptember  1.  napjától
felmondta.  A doktornő kérte  szerződésének közös megegyezéssel  való
megszüntetését a felmondási idő lejárta előtt. Az előterjesztés a feladat-
ellátási  szerződés  megszűnésének  módjának  döntésére  irányul.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  az  előterjesztést
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta, az abban szereplő 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,
ezért a döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés tudomásul veszi, hogy
dr. Surányi Hilda háziorvos az önkormányzattal megkötött feladat-ellátási
szerződést 2020. szeptember 1. napjával felmondta. 

A  közgyűlés  a  feladat-ellátási  szerződést  közös  megegyezéssel  2020.
december 31. napjával megszünteti. 

A közgyűlés kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 8. számú felnőtt háziorvosi
körzet  ellátását  –  megfelelő,  a  körzetet  betölteni  kívánó  jelentkező
hiányában – 2021. január 1. napjától helyettesítéssel oldja meg.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó SOFI-
2013  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  fennálló  feladat-ellátási  szerződés
megszüntetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
407/  2020.     (X.15.)     határozata  

a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó SOFI-2013 Korlátolt Felelősségű
Társasággal fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és SOFI-2013 Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviseli Dr. Surányi Hilda) között 2020. február 27-én
létrejött  2020.  május 1.  hatályba lépett  feladat-ellátási szerződést  Dr.  Surányi
Hilda 2020. szeptember 1. napjával felmondta. 
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  SOFI-2013
Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli Dr. Surányi Hilda) között 2020. február
27-én létrejött 2020. május 1-én hatályba lépett feladat-ellátási szerződést közös
megegyezéssel 2020. december 31. napjával megszünteti. 

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  melléklete  szerinti  feladat-ellátási  szerződést
megszüntető okiratot írja alá Dr. Surányi Hilda által képviselt SOFI-2013 Korlátolt
Felelősségű Társasággal.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
a dunaújvárosi 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet
betölteni kívánó jelentkező hiányában – 2021. január 1. napjától helyettesítéssel
oldja  meg,  egyben  felkéri  a  polgármestert,  hogy  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata  részére  a  működési  engedélyt  kérje  meg  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és a
finanszírozási  szerződést  kösse  meg  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási
Alapkezelővel.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester
 a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2020. december 31.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a  SOFI-2013  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot,  a  Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát
és  a  Nemzeti  Egészség-biztosítási  Alapkezelőt  a  határozat  megküldésével
tájékoztassa a testület döntéséről.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester
 a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2020. október 31.

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

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Révész Gertrúd háziorvos

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  Népegészségügyi
Osztály osztályvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  10.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  8.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében  megbízási  szerződés
megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint  a 8. számú felnőtt
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háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Surányi  Hilda  háziorvossal  megkötött
feladat-ellátási  szerződés  2020.  december  31.  napjával  megszűnik.  A
körzet  folyamatos  ellátásának  biztosítása  2021.  január  1-től
önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló
háziorvossal  kötendő  megbízási  szerződésekre  irányul.  Kérdezem  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság elnökét,  Tóth  Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  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. Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! A
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  az  előterjesztést
véleményezte, és egyhangúlag 8 igen szavazattal a 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 javaslatot ismertetem: a közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát,
hogy  2021.  január  1-től  a  dunaújvárosi  8.  számú  háziorvosi  körzet
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván
kötni  a  dr.  Révész Gertrúd által  képviselt  CONTROL-EÜ Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a 8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2
fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
408/  2020.     (X  .15.)   határozata  

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2021. január 1-től a dunaújvárosi 8. számú háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván kötni
a  Dr. Révész Gertrúd által képviselt  CONTROL-EÜ Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá  a  Dr.  Révész  Gertrúd  által  képviselt  CONTROL-EÜ  Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

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

Határidő: 2020. november 15.

11.       Javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  
érdekében megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Révész Gertrúd háziorvos

Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  Népegészségügyi
Osztály osztályvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  11.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  15.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében  megbízási  szerződés
megkötésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint a 15. számú felnőtt
háziorvosi körzet ellátására dr. Révész Gertrúd Évával kötött megbízási
szerződés 2020. november 30-val lejár. A körzet folyamatos ellátásának
biztosítása  önkormányzatunk  kötelezettsége.  Az  előterjesztés  a
helyettesítést  vállaló  háziorvossal  kötendő  megbízási  szerződésekre
irányul. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth
Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Igen. Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! A
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  az  előterjesztést
véleményezte, és egyhangúlag 8 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  javaslatot  ismertetem:  a  közgyűlés  kinyilvánítja  azon
szándékát,  hogy  2020.  december  1-től  a  dunaújvárosi  15.  számú
háziorvosi körzet  helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási
szerződést kíván kötni a dr. Révész Gertrúd által képviselt CONTROL-EÜ
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2
fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
409/  2020.     (X  .15.)   határozata  

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy 2020.  december 1-től  a  dunaújvárosi  15.  számú háziorvosi
körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván
kötni  a  Dr.  Révész  Gertrúd  által  képviselt  CONTROL-EÜ  Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá  a  Dr.  Révész  Gertrúd  által  képviselt  CONTROL-EÜ  Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető
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Határidő: 2020. október 31.

12.       Javaslat a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos  
támogatás iránti kérelme elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr. Szőcs Debora fogorvos
Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  Népegészségügyi
Osztály osztályvezetője

Pintér Tamás polgármester:

A  meghívó  szerinti  12.  napirendi  pontot  a  közgyűlés  levette  napirendi
pontjai közül, így az új 12. számú határozati javaslat, a javaslat a 9. számú
fogorvosi  körzet  ellátására  dr.  Szőcs Debora  fogorvos támogatás  iránti
kérelme elbírálására. A napirendi pont rövid tartalma szerint...  Elnézést!
Szeretném jelezni, hogy Cserna Gábor listáról megválasztott képviselő úr
elhagyta  a  termet,  ezért  11  fővel  jelen  lévő  képviselőkkel  a  közgyűlés
továbbra  is  határozatképes,  majd  hogyha  visszaérkezik  a  szünetéről,
akkor  majd  jelzem  azt  is,  de  addig  a  napirendi  pont  rövid  tartalmát
ismertetem:  a  dunaújvárosi  9.  számú  fogorvosi  körzetet  ellátó  dr.
Andorfalvi Éva, a körzetre vonatkozó praxisjogát eladná dr. Szőcs Debora
fogorvos részére, és dr. Szőcs Debora a praxisvásárláshoz 3.000.000,- Ft
támogatást kért önkormányzatunktól.  Az előterjesztés dr. Szőcs Debora
fogorvos támogatási kérelme elbírálására irányul. Kérdezem az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Szeretném  jelezni,  hogy  az  előbb  téves
információ alapján 11 főt mondtam, de 12 fő, vannak jelen a képviselők,
ezért a közgyűlésünk határozatképes, és most a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnökét, szintén kérdezem Tóth Kálmán elnök
urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  7  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen, elnök úr. És most 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! A bizottságunk véleményezte
az előterjesztést, és egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat
összefoglalva  a  következő:  a  közgyűlés  dr.  Szőcs  Debora  fogorvos
részére dr. Andorfalvi Éva fogorvosi praxisa megvásárlásához 3.000.000,-
Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt azzal, hogy
amennyiben a feladat-ellátási szerződést öt év eltelte előtt megszűnik, a
támogatás arányos részét a jogviszony megszűnése napjától számított 30
napon  belül  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére
vissza kell fizetni.

A közgyűlés  dr.  Szőcs  Debora  részére  számla  ellenében  60.000,-  Ft
összegű albérleti díj címén vissza nem térítendő támogatást nyújt 2020.
december 1-től saját tulajdonú lakóingatlan megvásárlása időpontjáig, de
legfeljebb  a  feladat-ellátási  szerződés  hatálybalépését  követő  öt  évig,
azzal,  hogy  dr.  Szőcs  Debora  az  albérleti  szerződést  köteles  az
önkormányzathoz benyújtani. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Annyi  kiegészítéssel,  hogy havi  60.000,-  Ft  összegű albérleti  díjről  van
szó.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 9. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Szőcs
Debora fogorvos támogatás iránti kérelmének elbírálásáról című határozati javaslatot
– mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  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),
távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
410/  2020.     (X.15.)     határozata  

a 9. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Szőcs Debora fogorvos 
támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dr.  Szőcs
Debora  fogorvos  részére  Dr.  Andorfalvi  Éva  fogorvosi  praxisa
megvásárlásához  3.000.000.-  Ft  összegű  egyszeri,  vissza  nem  térítendő
támogatást nyújt azzal, hogy amennyiben a feladat-ellátási szerződést öt év
letelte előtt megszűnik, a támogatás arányos részét a jogviszony megszűnése
napjától  számított  30  napon  belül  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata részére vissza kell fizetnie.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dr.  Szőcs
Debora részére számla ellenében havi 60.000,- Ft összegű albérleti díj címén
vissza nem térítendő támogatást nyújt 2020. december 1-től, saját tulajdonú
lakóingatlan  megvásárlása  időpontjáig,  de  legfeljebb  a  feladat-ellátási
szerződés hatálybalépését követő öt évig, azzal, hogy Dr. Szőcs Debora az
albérleti  szerződést  köteles  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatához benyújtani.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban
jelölt összeg fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet 5. a. melléklet 11. Egészségügyi feladatok alcím 11.1.
Hiányszakma letelepedés (orvos) kiadások soron biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 2. pontban
jelölt összeg fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Jegyzőt,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetését módosítsa aszerint,  hogy  a 2. pontban megjelölt  60.000.-  Ft
azaz hatvanezer forint támogatási összeg  az 5. melléklet 11. Egészségügyi
alcím  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb  kiadások  sor  javára  kerüljön
átcsoportosításra.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításának soron következő időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy Dr.  Szőcs  Deborával  a jelen  határozati  javaslat
mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                            a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  a szerződés aláírására: 2020. október 31.

13.       Javaslat Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezésére  
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  13.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Somogyi  József
Martinász-szobrát  övező  közpark  elnevezésére.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma  szerint  Szántó  Péter  önkormányzati  képviselő  indítványában
javasolta, hogy Somogyi József Martinász-szobrát övező közparkrészt az
önkormányzat Borovszky Ambrus emlékparknak nevezze el. Az utcanév
munkacsoport is támogatta a javaslatot, és támogató lakossági levelek is
érkeztek.  A  telekalakítási  vázrajz  elkészült,  de  a  földhivatali  bejegyzés
még nem történt meg, jelen határozat a nyilvántartásba vétel véglegessé
válása  napjától  lép  életbe.  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 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  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  7  igen  szavazattal  közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Igen.  Gombos  István
képviselő úr, parancsoljon!

Gombos István képviselő:
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Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Örülök,
hogy  részese  lehettem  Somogyi  József  Martinász-szobor  környékének
kialakításának  jelenlegi  állapotának.  A  képviselői  indítványnak
természetesen  örülök,  de  nagy  tisztelettel  arra  szeretném  kérni  a
beterjesztőket,  hogy  általában,  ha  beterjesztéshez  folyamodnak,  ami
egyébként  helyes,  akkor  talán  a  pontosság  kedvéért  nem  kellene
elkeresztelni Somogyi Józsefet Somogyi Istvánra, vagyis nem szeretném,
ha művészeti tevékenységemet majd Gombos József néven értékelné az
elkövetkezendő  időszak,  a  jövő.  Tehát  én  azt  szeretném kérni,  ugyan
korrigálva lett, hisz a napirendi pontban már Somogyi Józsefként szerepel,
és a félreértések elkerülése végett  nem kukacoskodásnak szántam, de
fontosnak tartottam megemlíteni, hogy egy-egy képviselői indítvány, ami
hivatalos  formában kerül  a  közgyűlés  elé,  az  feleljen  meg a megfelelő
előírásoknak. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen  a  pontosítási  javaslatot.  A  döntési  javaslatot
ismertetem amennyiben több hozzászólás nem érkezik. Nem látok többet.
A közgyűlés a Somogyi József  - most meg is akadt a nyelvem - Martinász
szobrát  övező területet,  amely  a  telekalakítást  követően  az  ingatlan-
nyilvántartásban  a  179/5  helyrajzi  számon  kivett  közparkként  kerül
bejegyzésre, Borovszky  Ambrus  emlékparknak  nevezi  el  az  ingatlan-
nyilvántartásba vétel véglegessé válásának napjától.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
411/2020. (X.15.) határozata

Somogyi József Martinász-szobrát övező közpark elnevezéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Somogyi József
Martinász szobrát övező területet, amely a telekalakítást követően az ingatlan-
nyilvántartásban a 179/5 helyrajzi számon kivett közparkként kerül bejegyzésre,
Borovszky  Ambrus  emlékparknak  nevezi  el  az  ingatlan-nyilvántartásba  vétel
véglegessé válásának napjától.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket
tegye meg.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

       Határidő: 2020. december 31.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném jelezni, hogy a képviselő-testület 13 főre bővült Cserna Gábor
képviselő úr személyével.

14.       Javaslat  az  Orosz  emlékmű  áthelyezésével  kapcsolatos  döntések  
meghozatalára
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

14.  napirendi  pontunkra  áttérünk,  javaslat  az  Orosz  emlékmű
áthelyezésével  kapcsolatos  döntések  meghozatalára.  A  napirendi  pont
rövid tartalma szerint  Az Óváros központi terén, a Mondbach kúria előtti
téren elhelyezkedő Orosz emlékmű áthelyezésével  kapcsolatos döntések
meghozatala. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Nem  a  névadót,  hanem  Orosz  Csaba
képviselő úrnak átadom a szót.

Gombos István képviselő:

Bocsánat. Megnyomtam. Képben vagyok? Elnézést, hogy megint szólok.
Nem  Orosz  Csaba  ellen  szólok,  hisz  ez  a  tisztes  családi  neve,  de
szeretném megkérdezni,  hogy  ez  valamikor  régi  városlakóként  Szovjet
emlékműként  ismertük  meg,  hogy  ez  közigazgatásilag  vagy  egyáltalán
átírásra került-e. Megint egy hivatalos dokumentumról beszélek, csupán
azért.  Tehát szeretném felhívni a figyelmet,  hogy ezt nézzük meg, hisz
abban az időben gyerekként  Szovjet  emlékműként  kezeltük.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  most  az  eredetileg  elsőként  szót  kérő  Orosz
Csabának, képviselő úrnak átadom a szót. Képviselő úr, parancsoljon!

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Köszönöm szépen a szót.
Igazából  az  előző  ügyiratokból  dolgozott  szerintem  az  önkormányzat.
Szerintem ott is Orosz emlékműnek van, de lehetséges, hogy az eredeti
neve, illetve biztos is, hogy Szovjet emlékmű. Én szeretném megköszönni
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Szabó  Imre  osztályvezető  úr  és  csapatának  a  munkáját  ebben  az
előterjesztésben, illetve a tervezésben. Nagyon sokat segítenek ebben az
ügyben. Igazából ez már régi történet, és tudjuk jól, hogy nem egyszerű.
Fölvettük a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Katonai  Emlékezet  és Hadisír  Gondozó Igazgatóságával,  akik
biztosítottak  minket  a  segítségükről,  támogatásukról.  Nem  egyszerű  a
dolog, évekig eltarthat. Most egy tervezési folyamatnál tartunk, egy nagy
mennyiségű  dokumentum  összeállításán  dolgozunk,  amit  majd  el  kell
küldeni ugye a minisztérium megfelelő helyére, és ott megnézik, segítik az
ügyet.  Igazából  most,  jelenleg  csak  arról  kell  döntenünk,  hogy
támogatnánk ezt az áthelyezést. Én azt gondolom, hogy két nagyon fontos
dologból  is  szükséges  ez,  az  egyik  a  Mondbach  kúria  felújításával
kapcsolatos problémák, ugye ha majd egyszer ez egy látogató központ
lesz, és ezt én bízom benne, akkor az odajövő turisták nem biztos, hogy jó
helyre érkeznének, zavarnák ott a csöndet, ami most van, és az ott lévő
elhunytak csöndjét, úgyhogy sokkal jobb helyük lenne a temetőben. Illetve
még egy problémát oldhatnánk meg ezzel, hogyha a sírok átkerülnének a
tervezett nagy temetőbe, ahol szintén vannak orosz sírok, akkor esetleg
egy autósávot nyithatnánk ugye a Petőfi útról lefele a Magyar út irányába.
Ezt közlekedéstechnikailag majd kidolgoznák a kollegák, de segítené ott a
közlekedést. Tehát ez a két nagyon fontos ok, amiért ezt támogatnánk.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  A  döntési  javaslatot  ismertetem:  a
közgyűlés  jelen  határozatával  elfogadja  azt  a  célt,  hogy  Dunaújváros
Óváros területén  a  Mondbach kúria  előtt  elhelyezkedő Orosz emlékmű
áthelyezésre kerüljön.

A  közgyűlés  jelen  határozatával  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  1.
pontban  nevezett  cél  megvalósítása  érdekében  a  Honvédelmi
Minisztérium által  megküldött,  az áthelyezési  indítvány összeállításához
szükséges dokumentumokat készítse elő, és kérjen be ehhez szükséges
indikatív ajánlatokat a bekerülési költségek kalkulálása végett.

Szeretném jelezni a képviselő-testület számára, hogy 12 főre csökkent a
képviselő létszáma a teremben, a testületünk határozatképes.

Viszont  azt  szeretném  mondani,  hogy  aki  a  határozatot  elfogadja,  az
igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Orosz  emlékmű  áthelyezésével  kapcsolatos
döntések meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
412/2020. (X.15.) határozata

az Orosz emlékmű áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozataláról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen
határozatával  elfogadja  azt  a  célt,  hogy  Dunaújváros  Óváros  területén  a
Mondbach kúria előtt elhelyezkedő Orosz emlékmű áthelyezésre kerüljön.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  utasítja  a
polgármestert,  hogy az  1.  pontban nevezett  cél  megvalósítása érdekében a
Honvédelmi  Minisztérium  által  megküldött,  az  áthelyezési  indítvány
összeállításához szükséges dokumentumokat készítse elő és kérjen be ehhez
szükséges indikatív ajánlatokat a bekerülési költségek kalkulálása végett.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
    a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: határozat közlésére: 2020. december 31.

15.       Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  
Fürdőpark  kialakítása”  projekt  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások
ellátására vonatkozó 380/2020. (IX.29.) határozat módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  15.  napirendi  pontunkra,  javaslat  a  Modern  Város  Program
keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása”
projekt  járulékos  közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó
380/2020. határozat módosítására. A napirendi pont rövid tartalma szerint
az  előterjesztés  a  Modern  Városok  Program  keretében  az  „Aquantis
Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark  kialakítása”  projekt  tervezési
feladatával  kapcsolatos  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói
tevékenység  biztosítására  vonatkozó  380/2020.  határozat  módosítására
irányul. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth
Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném jelezni a jegyzőkönyv számára,
hogy  13  főre  bővült  a  testületünk,  és  határozatképesek  vagyunk.
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 Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A döntési javaslat röviden a
következő:  ugye az  eredeti  380/2020.  közgyűlési  határozat  2.  pontja  a
következőképpen szólt: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a járulékos
közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó,  a  BMSK  Zrt.-vel
kötendő  megbízási  szerződés  feltételeit  elfogadta,  és  egyben
felhatalmazta  a  polgármester  urat  arra,  hogy  a  szerződést  aláírja.  A
közbeszerzés központi költségvetési forrás felhasználásával valósul meg,
önkormányzati forrást a megbízási díj nem igényelt.

Most ezt a 2. pontot a következőképpen módosítaná a közgyűlés:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a
beszerzési  eljárás  lebonyolítására  vonatkozó,  a  BMSK Zrt.-vel  kötendő
megbízási  szerződés  feltételeit  elfogadja,  és  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a szerződés aláírására. A beszerzés központi költségvetési
forrás felhasználásával valósul meg, önkormányzati forrást a megbízási díj
nem igényel. 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  380/2020.  (IX.29.)  határozat  módosításáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),
távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
413/  2020. (X.15.) határozata  

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

vonatkozó 380/2020. (IX.29.) határozat módosításáról
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Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  380/2020.  (IX.29.)  határozatának 2.
pontját:

„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.”

az alábbira módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a  beszerzési eljárás
lebonyolítására vonatkozó, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt-vel kötendő megbízási szerződés feltételeit elfogadja és egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására.  A  beszerzés  központi
költségvetési forrás felhasználásával valósul meg, önkormányzati forrást a megbízási
díj nem igényel.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
               - a határozat közléséért:
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. november 6.

16.       Javaslat  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a  Dunaújváros  1487  
helyrajzi számú, Kistemető ingatlan körül létesítendő kerítés tárgyában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  16.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  képviselői  indítvány
megtárgyalására a Dunaújváros, 1487 helyrajzi számú, Kistemető ingatlan
körül létesítendő kerítés tárgyában. A napirendi pont rövid tartalma szerint
Orosz  Csaba  és  Tóth  Kálmán  képviselő  urak  képviselői  indítványt
nyújtottak  be,  amely  azt  célozza,  hogy  az  önkormányzat  a  Kistemetőt
kerítse  be.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal kapcsolatban van-e. Orosz Csaba képviselő úr, parancsoljon!

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a szót. Ez is egy
régi probléma, ugye az 1800-as években kezdtek ezen a területen először
temetni,  nagyon  szép  temető  lehetett  annak  idején,  de  sajnos
elhanyagolttá vált. Meg kell találnunk ennek a helyszínnek az igazi további
funkcióját, létét, akár egy csend parkja vagy bármiféle olyan helyszín, ami
méltó hozzá. Dunaújváros egyetlen védett sírja, Rosti Pál sírja itt található,
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és  nekünk  ezt  kötelességünk,  hogy  megóvjuk,  illetve  a  még  meglévő
sírokat és kápolnát is. Ez a, ugye most csak arról kell szavaznunk, hogy a
kerítés tervezéséről döntenénk. Ez az egész program biztos, hogy évekig
elhúzódik,  és  nem egy-egy  hétvégi  takarításról  szólna,  hanem majd  a
kerítésről,  illetve  a  sírok  megóvásáról,  fák  kivágásáról,  és  az  egészet
rendbe szeretnénk tenni. Természetesen önkormányzati segítség is kell,
de rengeteg közösségi munka, segítő kezek fogják ezt rendbe rakni, illetve
felajánlásokat  is  várunk  akár  cégektől  is  egyes  sírok,  keresztek
rendberakásához.  És  egyben  felhívnám  a  figyelmet,  ha  már  van  rá
lehetőségem,  hogy  most  október  18-án,  vasárnap  is  tartunk  itt  egy
takarítást, bárkit várunk, szerszámokat viszünk, és segítő, a dunaújvárosi
Intercisa Múzeum kolleganői segítenek akár egy sírok bemutatása, egy
történeti  végigbeszélgetése a temetőnek, erre is sor kerülhet. Mindenkit
nagy szeretettel várunk. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Én  is  maximálisan  támogatom  ezt  a
javaslatot,  hiszen  egy  olyan  elhanyagolt  területről  van  szó,  amely
méltatlan állapotba került,  és én is elfogadásra javasolni  fogom. Bízom
abban,  hogy  Cserna  képviselő  úr  nem  a  napirendi  ponton  nevetgélt
miközben  beszélt  a  képviselő  úr.  A  döntési  javaslatot  ismertetem:  a
közgyűlés  támogatja  a  dunaújvárosi  ingatlan  nyilvántartásban  a  1487
helyrajzi  számú kivett  temető  megnevezésű  önkormányzati  ingatlannak
kerítéssel történő lehatárolását. 

A  közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  meghozott
döntéssel kapcsolatos előkészítő munka elvégzésére három db árajánlatot
szerezzen be.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  képviselői  indítvány  megtárgyalására  a
Dunaújváros  1487  helyrajzi  számú,  Kistemető  ingatlan  körül  létesítendő  kerítés
tárgyában című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
414/  2020. (X.15) határozata  

képviselői indítvány megtárgyalására a Dunaújváros 1487 hrsz.-ú, 
Kistemető ingatlan körül létesítendő kerítés tárgyában

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  a
dunaújvárosi  ingatlan  nyilvántartásban  a  1487  hrsz.-ú  kivett  temető
megnevezésű önkormányzati ingatlannak kerítéssel történő lehatárolását. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az
1. pontban meghozott döntéssel kapcsolatos előkészítő munka elvégzésére 3
db árajánlatot szerezzen be.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a 3 db árajánlat bekérésének határideje 2020.10.30.

17.       Javaslat a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek  
elkészítésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  17.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Mobilcsarnok
közműellátásának  biztosítására  vonatkozó  tervek  elkészítésére.  A
napirendi pont rövid tartalma szerint – ha megtisztelnek képviselő-társaim
a figyelmükkel,  akkor szeretném kérni, hogy akkor kérjen ügyrendi szót
vagy bármilyen formában hagyják el  a termet,  ahogy szokták, és akkor
kint  beszéljék  meg,  hogyha  hangosabban  szeretnék  megbeszélni.
Amennyiben  megtisztelik  a  közgyűlés  munkáját  azzal,  hogy  csöndben
végighallgatják  a  határozati  javaslatot,  akkor  azt  megköszönöm önnek.
Hogyha a dünnyögést is abbahagyták, akkor folytatom tovább a napirendi
pont rövid tartalmával - az előterjesztés a Mobilcsarnok közműellátásának
biztosítására  vonatkozó  tervek  (gáz  tervezés,  víz-és  csatorna  tervek,
villamos tervek)  elkészítésének elfogadására tesz javaslatot. Kérdezem
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat,
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottságunk
elfogadta az előterjesztést, 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatjuk, és
nagyon fontos lenne, hogy ez a mobilcsarnok minél hamarabb megfelelő
állapotba kerüljön. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi bizottság
tárgyalta az előterjesztést, és egyhangú szavazattal, 7 igennel elfogadásra
javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Igen,  van.  Mezei  Zsolt
alpolgármester, képviselő úr, parancsoljon, megadom a szót önnek.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a szót.  Nem tudok  elmenni  szó  nélkül  ez  a  napirendi  pont
mellett. Maga a Mobilcsarnoknak a léte és a Mobilcsarnoknak az ott léte
ugye olyan érzelmeket hoz ki belőlem, hogy gondoltam, hogy kénytelen
leszek  megszólalni.  Ezt  a  Mobilcsarnokot  fölépítette,  az  előző
önkormányzat  megrendelte,  odatették  egy  olyan  helyre,  ahol  nincsen
közmű, ahol nincsenek rendesen ellátott területek. Ez egy olyan felelőtlen,
egy pazarlásos beruházás volt az én gondolataim szerint, ami egyaránt
jellemzi az eddigi éveknek a dolgait. Ez egy esszenciája annak, ami rossz
volt az előző években szerintem. És csak a kérdést tenném föl, ilyen költői
kérdést, hogy ennek az árából miért nem lehetett mondjuk az Arany János
iskolának  a  tornacsarnokát  felújítani,  hiszen  ott  akkor  azt  lehetne
használni, és ugyanúgy, ahogy régen ott voltak a kézilabda mérkőzések,
most is lehettek volna. Ezt megörököltük ezt a csarnokot. Most javaslatot
teszek nyilván én is arra, és meg fogom szavazni, hogy  a közművekre
költsünk még, és csináljuk meg, ha már egyszer ott van, akkor tegyünk
vele valamit, hiszen kidobni nem lehet ezt az értéket. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  További  jelentkezőt  hozzászólásra  nem  látok.  A
döntési  javaslatot  ismertetem:  a  közgyűlés  a  Mobilcsarnok
közműellátására  vonatkozó  tervek   elkészítésére  (gáztervezés,  víz-  és
csatorna tervek, villamos tervek) bruttó 3.340.100,-  Ft összeget biztosít a
DV N Zrt. részére.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Mobilcsarnok  közműellátásának  biztosítására
vonatkozó tervek elkészítésére című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
415/  2020. (X.15.) határozata  

a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek elkészítésére
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a Mobilcsarnok
(2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6., hrsz.:316/7) közműellátására vonatkozó
tervek  elkészítésére  (gáztervezés,  víz-  és  csatorna tervek,  villamos tervek)
bruttó  3.340.100.-  Ft  összeget  biztosít  a  DVN  Zrt.  (2400
Dunaújváros,Városháza tér 1.) részére.

2.) Az 1.) pontban vállalt kötelezettségvállalás fedezete a 2020. évi költségvetési
rendelet  7.b  melléklet  „2.  Városüzemeltetés”,  ”2.2  Árpád  út  felújítása
hídvizsgálati jkv. alapján” elnevezésű sorából átcsoportosítás útján biztosítható.
Az  átcsoportosított  összeg  a  2020.  évi  költségvetési  rendelet  7.a  melléklet
„1.Városfejlesztés”, „Mobilcsarnok közműellátása, tervek készítése” elnevezésű
új során kerüljön rögzítésre.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a 1.) pontban szereplő feladat vonatkozásában a határozat
mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVN Zrt -vel írja alá.

        Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester

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

       Határidő:  2020. november 2.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2020.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása  során  vegye
figyelembe.

        Felelős: - a költségvetés módosításának előkészítéséért:
                         a jegyző

   - a költségvetés módosításának előkészítésében való
     közreműködésért:

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

18.       Javaslat  a  Batsányi  úti  felnőtt  játszótér  mellett  megvalósítandó  ivókút  
tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 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  18.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Batsányi  úti  felnőtt
játszótér  mellett  megvalósítandó  ivókút  tervezési  munkáira  vonatkozó
vállalkozási  szerződés  megkötésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma
szerint az előterjesztés a Dunaújváros, Batsányi János úti felnőtt játszótér,
valamint  a  kutyajátszótér  környezetében  megvalósítandó  ivókút
vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére tesz javaslatot a
DVG  Zrt.  árajánlata  alapján.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
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javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nincs. A döntési javaslatot
ismertetem:  a közgyűlés  a Batsányi  úti  felnőtt  játszótér  mellett
megvalósítandó  ivókút tekintetében  a  tervezési  feladatok  elvégzésére
felkéri  a  DVG  Zrt.-t  190.000,-  Ft+ÁFA,  azaz  bruttó  241.300,-  Ft
vállalkozási díj fejében.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Miután már a hozzászólásoktól már elvettük a... 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Batsányi  úti  felnőtt  játszótér  mellett
megvalósítandó  ivókút  tervezési  munkáira  vonatkozó  vállalkozási  szerződés
megkötéséről  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly,
Utassy  Éva),  nem szavazott  1  fő  (Tóth  Kálmán),  távol  lévő  2  fő  (Szántó  Péter,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
416/  2020. (X.15.) határozata  

a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút 
tervezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a Batsányi  úti
felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tekintetében a tervezési feladatok
elvégzésére  felkéri  a  DVG  Zrt-t  190.000  Ft+ÁFA,  azaz  bruttó  241.300  Ft
vállalkozási díj fejében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban
meghatározott tervezési feladatra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelet  7/a  melléklet,  2.
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály cím alatti 2.3.
„Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítése” soráról a 7/
a  melléklet  1.  Városfejlesztés  és  -rendezés/Városüzemeltetési  és
Városfejlesztési Osztály cím alatt létrehozandó „Batsányi János utcában ivókút
tervezése” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert,  hogy  a  2.  pont  figyelembevételével  előkészített  vállalkozási
szerződést a DVG Zrt-vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

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

Határidő: 2020. október 30.
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi
költségvetés  soron  következő  módosításának  előkészítése  során  vegye
figyelembe.

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

Pintér Tamás polgármester:

Legközelebb időben kérjen szót. Köszönöm szépen.

19.       Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében  
lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2019. évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült
elszámolás elfogadására, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott
tartozások leírására
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:

A meghívó szerinti 20. napirendi pontot a közgyűlés levette a napirendi
pontjáról.  Áttérünk  19.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az
önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások
és  nem  lakás  célú  helyiségek  vonatkozásában  a  2019.  évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás  bevételeiről  és  kiadásairól  készült
elszámolás elfogadására, a lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott
tartozások leírására. A napirendi pont rövid tartalma szerint  a javaslat az
önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások
és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2019. évi ingatlankezelés,
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadását, a
lakások bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások leírását célozza.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban  van-e.  Ügyrendi  hozzászólást,  kérem  szépen  az  ezzel
kapcsolatos  ügyrendi,  ezzel  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  ügyrendi
javaslatát ossza meg velünk Lőrinczi képviselő úr, parancsoljon! Megadom
önnek az ügyrendi szót.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt
Polgármester Úr! A napirendi pontok tekintetében 19. napirendi pont van
kiírva a táblára. Nyilván ez a módosítások utáni új napirendi pont sorszám,
ugyanakkor meg számunkra van egy eredetileg kiosztott  napirendi pont
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lista, amelyen gyakorlatilag az a napirendi pont, amelyet ön felsorolt, az
20. sorszámmal szerepel. Tehát rendkívül zavaró az, hogyha az eredetileg
kiosztott napirendi pontok tekintetében, illetve azon sorszámozás helyett
az  új  átsorszámozott  sorszámokat  veszik  figyelembe.  Tehát  így  nehéz
követni,  hiszen  nálunk  teljesen  más  sorszámmal  szerepel  eredetileg  a
kiosztott anyagban. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Képviselő úr számára szeretném jelezni, hogy nem tudom, hogy nem volt
még akkor itt, mikor a levételekről döntöttünk, vagy csak nem figyelt, hogy
levettünk  napirendi  pontokat,  de  nyilván  egyébként  az  új  sorszámozás
szerinti  sorrendet tartjuk.  Kérdezem, hogy további  kérdés, hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nem látok, ezért a döntési
javaslatot  ismertetem:  a  közgyűlés  elfogadja  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.  2019. évi  lakóház-kezelési  beszámolóját,  továbbá az
önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások és  nem lakás  céljára  szolgáló
helyiségek  bérleti  díjbevételének  felhasználásáról  készült  elszámolást
6.861.582,-  Ft  veszteséggel.  Az  ingatlankezelés  költségei  kompenzáció
keretében rendezésre kerültek 2019. december 31-ig, pénzügyi teljesítést
nem igényel.

A közgyűlés engedélyezi, hogy a DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.
törölje az önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti díj hátralékából
2019.  év  végéig  felhalmozódott,  mindösszesen  2.314.637,-  Ft  összegű
behajthatatlan követeléseket.

A közgyűlés felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt.
kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2019. évi
ingatlankezelés,  gazdálkodás bevételeiről  és  kiadásairól  készült elszámolás
elfogadásáról,  a lakások  bérleti  díjhátralékából  felhalmozódott  tartozások  leírására
című határozati javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 2 fő (Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
417/2020. (X.15.) határozata

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2019. évi ingatlankezelés,

gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, a
lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására
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1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése elfogadja  a  DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.  2019.  évi  lakóház-kezelési  beszámolóját,  továbbá  az
önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások,  és  nem  lakás  céljára  szolgáló
helyiségek  bérleti  díjbevételének  felhasználásáról  készült  elszámolást
6.861.582,-  Ft  veszteséggel.  Az  ingatlankezelés  költségei  kompenzáció
keretében rendezésre kerültek 2019. december 31-ig, pénzügyi teljesítést nem
igényel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  törölje  az  önkormányzat  tulajdonát  képező
lakások bérleti díj hátralékából 2019. év végéig felhalmozódott, mindösszesen
2.314.637,- Ft összegű behajthatatlan követeléseket.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:        
                a polgármester                                   
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

                    a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
                    a Közigazgatási Osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való
                megküldését követő 8 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

13 igen szavazattal  elfogadtuk. 5 perc szünetet rendelek el.  Köszönöm
szépen.

Szünet
Szünet után:

20.       Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  a  dunaújvárosi  2976/54  
helyrajzi  számú  ingatlan  értékesítése  kapcsán  befolyt  vételárból
2.300.000,- Ft folyósításáról
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Képviselő-társaim! Folytatjuk a munkánkat 11 óra 6 perckor. A jelen lévő
képviselők  száma  12  fő.  Határozatképesek  vagyunk.  Cserna  Gábor,  a
Fidesz képviselő-csoport tagja ismételten, mint ahogy szokása, elhagyta a
közgyűlési  termet,  nem  kívánta  további  folytatni  a  város  érdekében
végzett  közös  munkánkat.  Áttérünk  20.  napirendi  pontunkra,  amely
javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  a  dunaújvárosi  2976/54
helyrajzi  számú  ingatlan  értékesítése  kapcsán  befolyt  vételárból
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2.300.000,-  Ft  folyósításáról.  A napirendi  pont  rövid tartalma szerint  az
Innopark  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  kérelmet  juttatott  el
önkormányzatunkhoz,  melyben a  dunaújvárosi  2976/54 helyrajzi  számú
ingatlan  értékesítésekor  befolyt  vételárból  2.300.000,-  Ft  Innopark
Nonprofit  Kft.  részére történő átadását  és az összegről  fedezetigazolás
kiállítását  kérelmezte.  Az  előterjesztés  a  kérelem  elbírálására  irányul.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  az  „A”  határozati  javaslatot
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökét, szintén 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  az  „A”  határozati  javaslatot  7  igen
szavazattal, egyhangú szavazással közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az
előterjesztés  „A”  és  „B”  változatú  határozati  javaslatokat  tartalmaz.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban  van-e.  Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr  ismét  ügyrendi
javaslatot kíván tenni. Parancsoljon! Megadom a szót.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  szépen.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Köszönöm
szépen,  hogy  javaslatom  és  panaszom  meghallgatásra  került,  és  a
napirendi  pont  végre helyesen van a táblán kiírva,  úgy,  ahogy az kell.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

További magasröptű hozzászólás van-e bármelyik képviselőtől. Nincs. Az
„A” változatú döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés úgy határoz, hogy
a  dunaújvárosi  2976/54  helyrajzi  számú  ingatlan  értékesítése  esetén
támogatja az Innopark Nonprofit Kft. kérelmét, a 2976/54 helyrajzi számú
ingatlan  eladását  követően  a  befolyt  vételárból  bruttó  2.300.000,-  Ft-ot
biztosít az Innopark Nonprofit Kft. részére az Innopark Nonprofit Kft. által
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előkészített és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett
szerződés alapján;  a  bruttó  2.300.000,-  Ft  összegű előleg  a  2020.  évi
önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére biztosított.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. részére a dunaújvárosi
2976/54 helyrajzi számú ingatlan értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,-
Ft folyósítására című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),
ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
418/2020.   (X.15.)     határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. részére a dunaújvárosi 2976/54 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése kapcsán befolyt vételárból 2.300.000,- Ft folyósítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a dunaújvárosi 2976/54 helyrajzi számú ingatlan értékesítése esetén támogatja
az Innopark Nonprofit Kft. kérelmét, a 2976/54 helyrajzi számú ingatlan eladását
követően  a  befolyt  vételárból  bruttó  2.300.000,-  Ft-ot  biztosít  az  Innopark
Nonprofit Kft. részére az Innopark Nonprofit Kft. által előkészített és az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  által  véleményezett  szerződés  alapján;  a  bruttó
2.300.000,- Ft összegű előleg a 2020. évi önkormányzati költségvetés általános
tartaléka terhére biztosított.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert a határozat Innopark Nonprofit Kft. részére történő megküldésére. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester
               - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                   a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; az Innopark Nonprofit Kft.
                  ügyvezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: az Innopark Nonprofit Kft. által előkészített
                  szerződés közlését követő 30 napon belül; 

                        - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldést
                          követő 8 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás bruttó 2,3 millió forint összegű
előlegét a 2020. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításában: 

                       a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője       
Határidő:  a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                 időpontja

21.       Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására  
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 21. napirendi pontunkra, amely javaslat az Innopark Nonprofit Kft.
Alapító  Okiratának  módosítására.  Szót  kért.  Ügyrendi  szót  kért  Szabó
Zsolt képviselő úr, alpolgármester úr. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm szépen a szót.  Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!
Elolvasva  az  anyagot  az  látszik,  hogy  itt  még  további  egyeztetésekre
lenne szükség, úgyhogy én kérem, hogy vegyük le ezt  az anyagot,  és
ügyvezető  urat  pedig,  hogy  majd  keressen  meg  a  cég  nevében,  és
egyeztessünk az előterjesztésről. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Akkor mindenekelőtt akkor az ügyrendi javaslatról szavazunk.

Aki  Szabó  Zsolt  alpolgármester  úr  ügyrendi  javaslatát  elfogadja,  a
napirendi pontról való levételt, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 21. napirendi pontja levételéről című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3
fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
419/2020. (X.15.) határozata 

a nyílt ülés 21. napirendi pontja levételéről
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Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  a  nyílt  ülés  21.
napirendi  pontját,  mely  „Javaslat az  Innopark  Nonprofit  Kft.  Alapító  Okirata
módosítására”, levette napirendjéről. 
22.       Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím  

elnyerése érdekében pályázat elkészíttetésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mórucz  Norbert,  az  IPE  –  Ipari-,  Tudományos-,  Innovációs-  és
Technológiai Parkok Egyesület képviselője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 22. napirendi pontunkra, amely javaslat az Innopark Nonprofit Kft.
Tudományos  és  Technológiai  Park  cím  elnyerése  érdekében  pályázat
elkészítésére.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  az  IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  a
Tudományos és Technológiai Park című pályázat elkészítését 9.500.000,-
Ft  +  ÁFA  összegért  és  sikeres  minősítést  követően  2.565.000,-  Ft
sikerdíjért  vállalja.  Ajánlatukat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  juttatta  el
önkormányzatunkhoz.  Az  előterjesztés  a  kérelem  elbírálására  irányul.
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  szintén  önt  kérdezem,  mint  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy...

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Ezek  szerint  véleményezték  is  ezáltal.  Köszönöm  szépen,  elnök  úr.
Felhívom a tisztelt  képviselő-társaim figyelmét,  hogy az  ülésünk elején
kézhez kaptak egy új  vállalkozási szerződéstervezetet.  Kérdezem, hogy
kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.
Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző
urat.
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Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat rövid tartalma a következő:
a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft.  Tudományos és Technológiai Park
cím  elnyeréséhez  szükséges  pályázat  elkészítését  összesen  bruttó
12.065.000,- Ft vállalkozó díjért megrendeli  az IPE-Ipari-, Tudományos-,
Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesületétől, mely  vállalkozói díjat
részletekben teljesít.

A  döntési  javaslat  szerint  a  közgyűlés  tudomásul  veszi  az  Innopark
Nonprofit  Kft.  ügyvezető azon nyilatkozatát,  hogy a korábbi  ügyvezetés
által felvett 7.500.000,- Ft tagi kölcsönt a közgyűlés a 163/2020. sorszámú
határozata  alapján  a  tartozás  visszafizetésére  kapott  határidőig  2021.
március 31. napjáig teljesíti, továbbá az 1. pontban leírt cím és pályázati
források elnyerése esetén 2022-től nem tart igényt Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatától költségvetési forrásra, tevékenyégét ezen
forrás nélkül ellátja. 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  Innopark  Nonprofit  Kft.  Tudományos  és
Technológiai  Park  cím  elnyerése  érdekében  pályázat  elkészíttetéséről  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3
fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlésének     
420/2020.   (X.15.)     határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. Tudományos és Technológiai Park cím 
elnyerése érdekében pályázat elkészíttetéséről  

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Innopark
Nonprofit Kft.  Tudományos és Technológiai Park cím elnyeréséhez szükséges
pályázat  elkészítését  9,5  millió  Ft  +  2.656.000,-  Ft  ÁFA,  összesen  bruttó
12.065.000,-  Ft  vállalkozó  díjért  megrendeli  az  IPE-Ipari-,  Tudományos-,
Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesületétől (szervezet  nyilvántartási
száma  01-02-0006522;  székhelye  1062  Budapest,  Aradi  utca  59.  mfszt./2),
mely  vállalkozói díjat az alábbi részletekben teljesít: 
- bruttó 2,5 millió forintot (nettó 1.968.504,- Ft + 531.496,- Ft ÁFA) előlegként
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
általános  tartalékának  terhére,  a  kifizetés  határideje  a  vállalkozási  szerződés
aláírását követő 15 napon belül;
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-  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetése
tervezése a fennmaradó bruttó 9 millió 565 ezer forint (nettó 7.531.496,- Ft +
2.033.504,- Ft ÁFA) figyelembe vételével történik, az összegből bruttó 7 millió
forint  (nettó  5.511.811,-  Ft  +  1.488.189,-  Ft  ÁFA)  kifizetésének határideje  az
előkészített  Pályázati  Dokumentáció  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  részére  történő  átadását,  valamint  az  erről  szóló  Innopark
Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  által  aláírt  teljesítésigazolás  benyújtását  követően;
bruttó 2 millió 565 ezer forint (nettó 2.019.685,- Ft + 545.315,- Ft ÁFA) kifizetése
a  címpályázatot  elbíráló  Ipari  Park  Tanács  pozitív  döntését  és  a  minősítés
befejezéséről  szóló  dokumentáció  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatához  történő  érkezését  követően  történik,  miután  az  Innopark
Nonprofit Kft. ügyvezetője a teljesítésigazolást aláírta.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban meghatározottaknak megfelelő, a jelen határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására és a határozat közlésére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; 
                  az Innopark Nkft. ügyvezetője; az IPE-Ipari-, Tudományos-,
                  Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület képviselője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül

                        - a szerződés aláírására: 2020. november 30.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  az  1.  pontban  meghatározott  bruttó  2,5  millió  forint,  azaz  kettőmillió-
ötszázezer forint (nettó 1.968.504,- Ft + 531.496,- Ft ÁFA)  összegű előleget a
2020. évi önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

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

Határidő:  2020. november 30.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az  1.  pontban foglalt  kötelezettségvállalás  bruttó  2,5  millió  forint  (nettó
1.968.504,- Ft + 531.496,- Ft ÁFA)  összegű előlegét a 2020. évi költségvetési
rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításában: 

                      a jegyző
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője       
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 2021. évi költségvetési rendelet tervezésekor az 1. pontban jelölt bruttó
7 millió forint (nettó 5.511.811,- Ft + 1.488.189,- Ft ÁFA) és bruttó 2 millió 565
ezer forint (nettó 2.019.685,- Ft + 545.315,- Ft ÁFA), mindösszesen bruttó 9
millió  565  ezer  forint  (nettó  7.531.496,-  Ft  +  2.033.504,-  Ft  ÁFA)  összegű
kötelezettségvállalást vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 

                      a jegyző
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője       
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet tervezése során

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi
az  Innopark  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  azon  nyilatkozatát,  hogy  a  korábbi
ügyvezetés által felvett 7,5 millió forint tagi kölcsönt Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  163/2020.  (III.6.)  határozata  alapján  a
tartozás visszafizetésére kapott határidőig 2021. március 31. napjáig teljesíti,
továbbá az 1. pontban leírt cím és pályázati források elnyerése esetén 2022-től
nem  tart  igényt  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatától
költségvetési forrásra, tevékenységét ezen forrás nélkül ellátja.

23.       Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  likviditási  tervének  
megismerésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 23. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.
2020.  évi  likviditási  tervének  megismerésére.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint a Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2020. évi likviditási
tervét. 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
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
véleményezte  az  előterjesztést,  és  7  igen  szavazattal  egyhangúlag
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.  Üdvözlöm Ferencz  Kornél  igazgató  urat,
elnézést kérek, Bencsik István, elnézést kérek, Bencsik István igazgató úr
jött  el.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  nem  láttam,  elnézést.
Hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem látok. A döntési javaslatot ismertetem: a közgyűlés kinyilvánítja, hogy
megismerte  a  Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási  tervét  a
határozat melléklete szerint, és utasítja az ügyvezetőt, hogy a közgyűlés
334/2020. határozatában foglalt hiányokat pótolja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
421/2020. (X.15.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási tervének megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy
megismerte  a  Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi likviditási  tervét  a  határozat
melléklete  és  utasítja  az  ügyvezetőt,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
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Önkormányzata  Közgyűlése  334/2020.  (IX.17.)  határozatában  foglalt  hiányokat
pótolja, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

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

24.       Javaslat  a  Pannon  Polgárőrséggel  kötött  támogatási  szerződés  
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Meghívott: Perczen Antal, a Pannon Polgárőrség elnöke

Pintér Tamás polgármester:

A meghívó szerinti  26.  napirendi  pontot  a közgyűlés levette  a napirendi
pontjai  közül,  illetve  a  27.  számút  is,  így  sorrendben  a  24.  napirendi
pontunk,  javaslat  a  Pannon  Polgárőrséggel  kötött  támogatási  szerződés
módosítására. A napirendi  pont rövid tartalma szerint  az előterjesztés  a
Pannon  Polgárőrséggel  kötött  támogatási  szerződés  módosítására  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  előterjesztést,  és  6  igen  szavazattal  közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

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

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

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte az
előterjesztést. 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. Tóth Kálmán elnök úr!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Szeretném
megköszönni  a  polgárőrség  munkáját  az  egész  nyáron  nyújtott
teljesítményét.  Ugye  a  Rajta  Újváros!  Egyesület  vagy  a  Rajta  Újváros!
Egyesület és a Városvédők Újtelepért Egyesület egész nyáron elektromos
hulladékgyűjtési akciót tartottunk. És azt gondolom, az ő segítségük nélkül
meg természetesen diákok és egyebek nélkül ezt az akciót nem tudtuk
volna  lefolytatni,  ezért  nagyon  szépen  megköszönöm  még  egyszer  a
polgárőrség működését. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  A  döntési  javaslatot  ismertetem:  a
közgyűlés  hozzájárul,  hogy  a  2019.  augusztus  21-én  a  Pannon
Polgárőrséggel  kötött  támogatási  szerződés  5.2.),  valamint  6.4.)  pontja
módosuljon a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
422/  2020. (X.15.) határozata  

 a Pannon Polgárőrséggel kötött támogatási szerződés módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019.
augusztus  21-én  a  Pannon  Polgárőrséggel  (képviseli:  Peczen  Antal  elnök, 2400
Dunaújváros,  Apáczai  Csere  János  utca  11.)  kötött  támogatási  szerződés  5.2.),
valamint 6.4.) pontja az alábbiak szerint módosuljon:
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„5.2. A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2019. augusztus 01.
véghatárideje: 2020. szeptember 30.”

 „6.4. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai
beszámolót  és  tételes  pénzügyi  elszámolást  készíteni  kettő  (2)  eredeti
példányban.  A  szakmai  beszámolóban  tájékoztatást  kell  nyújtani  a
Támogatónak  a  támogatott  feladat  cél  szerinti  megvalósulásáról,  a  jelen
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről. A szakmai beszámoló és a
pénzügyi elszámolás Kedvezményezett általi benyújtásának végső határideje:
2020. november 30.”

egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                - a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

25.       Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott  
Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  25.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi
Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbíott Dr. Szabó Iván Ügyvédi
Iroda  megbízási  szerződésének  módosítására.  A  napirendi  pont  rövid
tartalma szerint  a DVCSH Kft.  a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat ellen
indított  perében  kiterjesztette  a  keresetét  a  Partvédelmi  Vállalat  volt
igazgatójára  is,  ezért  szükségessé  vált  a  Partvédelmi  Vállalat  jogi
képviseletével  megbízott  Dr.  Szabó  Iván  Ügyvédi  Iroda  megbízási
szerződésének módosítása. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat
a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési
javaslatot ismertetem:  a közgyűlés megbízza a Dunaújvárosi Partvédelmi
Vállalat teljes jogkörű képviseletét ellátó Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát a
per  harmadrendű  alperese,  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  korábbi
igazgatója  jogi  képviseletével,  változatlan  ügyvédi  munkadíj  ellenében a
Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-Hőszolgáltató  Kft.  felperes  által  indított
szolgáltatási díj megfizetése iránti perben.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  jogi
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képviseletével  megbízott  Dr.  Szabó Iván Ügyvédi  Iroda megbízási  szerződésének
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  11 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),
nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
423/2020.(X.15.)   határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat jogi képviseletével megbízott 
Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megbízza  a  Dunaújvárosi
Partvédelmi  Vállalat  (2400  Dunaújváros,  Papírgyári  út  7.)  teljes  jogkörű
képviseletét ellátó Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Alkotmány u.
4. 5. emelet 22.) a per III. rendű alperese, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat
korábbi igazgatója, Tóth Ferenc jogi képviseletével, változatlan ügyvédi munkadíj
ellenében, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. felperes által indított
9.P.21.402./2013. számú szolgáltatási díj megfizetése iránti perben.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi
Vállalat igazgatóját és felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét
képező,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási  szerződés  módosítás
aláírására. 

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

                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                  követő 8 napon belül

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

26.       Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására az Energo-Hőterm  
Kft.-vel,  az  Energo-Viterm Kft.-vel  és  a  DVCSH Kft.-vel  kapcsolatos,  az
önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 26. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi
Iroda megbízására az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és
a  DVCSH  Kft.-vel  kapcsolatos,  az  önkormányzatot  érintő  jogvitákban,
egyezség létrehozása érdekében. A napirendi pont rövid tartalma szerint az
előterjesztés javaslatot tesz a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására
az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel
kapcsolatos, az  önkormányzatot érintő jogvitákban egyezség létrehozása
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érdekében. Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem látok.  A döntési  javaslatot
ismertetem: a közgyűlés támogatja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata teljes jogkörű képviseletét a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
lássa el 2020. október 1. napjától 25.000,- Ft+áfa/óra ügyvédi munkadíjért,
az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel
kapcsolatos, az  önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása
érdekében. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízásáról az
Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos,
az  önkormányzatot  érintő  jogvitákban,  egyezség  létrehozása  érdekében  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi
Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
424/2020. (X.15.)   határozata  

a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízásáról az Energo-Hőterm Kft.-vel, 
az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos, 

az önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja,  hogy  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata teljes jogkörű képviseletét a Dr. Szabó Iván
Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 5. emelet 22.) lássa el  2020.
október 1. napjától, 25.000,- Ft+áfa/óra ügyvédi munkadíjért,  az Energo-Hőterm
Kft.-vel,  az  Energo-Viterm  Kft.-vel  és  a  DVCSH  Kft.-vel  kapcsolatos,  az
önkormányzatot érintő jogvitákban, egyezség létrehozása érdekében. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  mellékletét  képező  megbízási  szerződés  aláírására, egyúttal  felkéri
jelen határozat közlésére.

3. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt  feladatra,  2020.  évre  (október-december)  1.500.000,-  Ft+áfa,  azaz
bruttó 1.905.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése 5.b
Általános tartalék során.

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

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

                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
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                          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 6.000.000,- Ft+áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft összeget tervezzen
az  1.  pontban  meghatározott  feladatra  2021.  évre,  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

27.       Javaslat „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola  
előtti  járda  felújítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési
dokumentumainak elfogadására, az új 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 27. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros, Március 15.
téren,  az  Arany  János  Általános  Iskola  előtti  járda  felújítása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az új
eljárás  megindítására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújvárosban,  a Március 15.  téren,  az Arany János Általános Iskola
előtti  területen  jelenleg  rossz  állapotú,  aszfalt  burkolatú  járda  található,
melynek  felújítása  szükséges.  A  felújítás  becsült  értéke  alapján
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  szükséges.  Jelen  előterjesztés  az
eljárás  megindítására  irányul.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Orosz Csaba képviselő
úr, parancsoljon!

Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Ez  szívemhez  közel  álló
előterjesztés,  ugyanis  a  Béke  városrészben  ugye  a  járdák  nagy  része
rossz  állapotban  van.  Ha  ezt  a  járdafelületet  sikerült  megoldanunk,
felújítanunk, akkor ez rengeteg iskolába járó gyerek, illetve ott élőknek a
mindennapját fogja megkönnyíteni. Köszönöm szépen.
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Pintér Tamás polgármester:

Így van, képviselő úr, ez egy nagyon régóta elmaradt felújítás, amelyet
bízom  benne,  hogy  a  képviselő-testület  is  majd  jóváhagy.  A  döntési
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat tartal-
ma a következő: A közgyűlés a „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany
János Általános Iskola előtti járda felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi  CXLIII.  törvény 115. §  (1)  bekezdés szerinti  hirdetmény
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és következő
gazdasági szereplőket kéri fel árajánlat megtételére a határozat mellékle-
tét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal. A gazda-
sági szereplők a következők:

- a Major Földmunkák Építőipari és Szolgáltató Kft.

- a DUNA-VIA Építőipari Kft.

- a TIMPANON P+P Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

- az ORINOCO’ 2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

- az ORISEK 2009 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

- a PONT-PLAN Építőipari Kft.

- az ALBA Út Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és végezetül

- a HBG-T Építőipari Kft.

A  közbeszerzési  eljárás  fedezete  a  költségvetési  rendeletben  bruttó
18.161.000,- Ft összegben 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 képviselők 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:
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1. Barta Endre képviselő úr - igen
2. Cserna Gábor képviselő úr nincs itt
3. Gombos István képviselő úr - igen
4. Lőrinczi Konrád képviselő úr

Elnézést kérek, képviselő úr, hogyha jelentkezik, akkor majd legközelebb,
tehát szeretném felhívni képviselő úrnak a figyelmét, hogy ez most nem a
kérdéseknek  a  pillanata  volt,  hanem  igennel  vagy  nemmel  vagy
tartózkodással  válaszolhat  a  kérdésemre,  és  szeretném  megkérdezni
öntől, hogy ön támogatja-e az indítványt vagy nem vagy tartózkodik
Lőrinczi Konrád – igen
Köszönöm szépen.

5. Mezei Zsolt képviselő úr - igen
6. Motyovszki Mátyás képviselő úr - igen
7. Orosz Csaba képviselő úr - igen
8. Raduka Zsuzsanna képviselő asszony - igen
9. Szabó Zsolt képviselő úr - igen
10. Szepesi Attila képviselő úr nincs itt
11. Dr. Székely Károly képviselő úr - igen
12. Tóth Kálmán képviselő úr - igen
13. Utassy Éva képviselő asszony - igen
14. És a saját szavazatom pedig - igen

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés a „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti
járda  felújítása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak
elfogadásáról,  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
425/  2020. (X.15.) határozata  

„Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti járda
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak

elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros,
Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti járda felújítása” tár-
gyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza
el, és az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel árajánlat megtételére a jelen ha-
tározat mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalom-
mal.

a) Gazdasági szereplő neve: Major Földmunkák Építőipari  és Szolgáltató
Kft.
Székhely/Telephely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 10.
Adószám: 13664550-2-07
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E-mail:  majorfoldmunkak@citromail.hu 
b) Gazdasági szereplő neve: DUNA-VIA Építőipari Kft.

Székhely/Telephely: 2495 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
Adószám: 13878203-2-07
E-mail: molnar.mihaly@dunavia.hu 

c) Gazdasági  szereplő  neve:  TIMPANON  P+P  Építő,  Szolgáltató  és
Kereskedelmi Kft.
Székhely/Telephely: 2495 Rácalmás, József Attila u. 42.
Adószám: 11455875-2-07
E-mail: elokeszites@timpanonpp.hu 

d) Gazdasági  szereplő  neve:  ORINOCO’  2002  Ipari,  Szolgáltató  és
Kereskedelmi Kft.
Székhely/Telephely: 8000 Székesfehérvár, Takaró út 9.
Adószám: 12813696-2-07
E-mail: info@orinoco2002.hu 

e) Gazdasági  szereplő  neve:  ORISEK  2009  Építőipari,  Szolgáltató  és
Kereskedelmi Kft.
Székhely/Telephely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa György út 23.
Adószám: 14688885-2-07
E-mail: orisekkft@freemail.hu 

f) Gazdasági szereplő neve: PONT-PLAN Építőipari Kft.
Székhely/Telephely: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.4/1.
Adószám: 10695786-2-41
E-mail: pont-plan@pont-plan.hu 

g) Gazdasági szereplő neve: ALBA Út Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.
Székhely/Telephely: 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi u. 8.
Adószám: 11601849-2-07
E-mail: albautkft@upcmail.hu 

h) Gazdasági szereplő neve: HBG-T Építőipari Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11. V. em. 3.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Lokomotív u. 21.
Adószám: 10354915-2-42
E-mail: hbg-t@vnet.hu 

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.b. melléklet 2. „Intézmények körüli járda felújítása” során bruttó 18.161.000
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.

mailto:hbg-t@vnet.hu
mailto:albautkft@upcmail.hu
mailto:pont-plan@pont-plan.hu
mailto:orisekkft@freemail.hu
mailto:info@orinoco2002.hu
mailto:elokeszites@timpanonpp.hu
mailto:molnar.mihaly@dunavia.hu
mailto:majorfoldmunkak@citromail.hu
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a közbeszerzési referens

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2020. október 30.

28.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évet  
érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékára
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  28.  napirendi  pontunkra,  amely  javasalt  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évet  érintő  folyószámlahitel
igénybevételének  szándékára.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  szándéka éven belüli
folyószámlahitel  igénybevételére  a  2021.  évben  a  számlavezető  OTP
Banktól. 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  egyhangúlag
közgyűlési tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  7  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:
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Köszönöm.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat
tartalma  a  következő:  A  közgyűlés  az  éven  belüli  folyószámlahitel
igénybevételének szándékára az alábbi határozatot hozza:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2021.
évben  esetlegesen  jelentkező,  a  költségvetési  bevételek  és  kiadások
időbeni  elkülönülése miatt,  a  keletkező átmeneti  hiány finanszírozására
éven belüli  folyószámlahitel  igénybevételi  szándékát  jelzi  az OTP Bank
Nyrt. felé. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári
éven  belül  lejáró  adósságot  keletkeztető  ügyletéhez  nincs  szükség  a
Kormány  hozzájárulására.  Egyebekben  pedig  a  közgyűlési  határozat
felkéri polgármester urat, hogy jelentse be a folyószámlahitel igénybevételi
szándékot a számlavezető OTP Bank Nyrt. felé. 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 Önkormányzata
2021.  évet  érintő  folyószámlahitel  igénybevételének  szándékáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Gombos István), nem szavazott 1 fő
(Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő 3 fő (Cserna Gábor,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
426/  2020.(X.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évet érintő
folyószámlahitel igénybevételének szándékáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  éven  belüli  folyószámlahitel
igénybevételének szándékára az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évben esetlegesen
jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a
keletkező  átmeneti  hiány  finanszírozására  éven  belüli  folyószámlahitel
igénybevételi  szándékát  jelzi  az  OTP  Bank  Nyrt.  felé. A  Magyarország
gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  10.§  (3)
bekezdésének b) pontja  alapján az önkormányzat naptári  éven belül  lejáró
adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy je-
lentse  be  a  folyószámlahitel  igénybevételi  szándékot  a  számlavezető  OTP
Bank Nyrt. felé.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2020. október 30.

29.       Javaslat  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  
előkészítő bizottság további tagjainak megválasztására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 29. napirendi pontunkra, amely javaslat a Kisapostag községgel
területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság  további  tagjainak
megválasztására. A napirendi pont rövid tartalma szerint az előterjesztés a
közgyűlés  2020.  szeptember  17-ei  ülésnapján  meghozott  határozatok
kiegészítésére, további tagok választására irányul. Kérdezem az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  Tóth  Kálmán  elnök  urat,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

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

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy  az  előterjesztés  I.-től  III.-ig  tartalmaz  határozati  javaslatokat.
Mindegyik határozati javaslatról külön-külön kell szavaznunk. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e. Jelentkezőt nem látok. Az I. döntési javaslatot ismertetem: A közgyűlés
a 353/2020. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„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,
figyelemmel  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 101-102. §-ainak rendelkezéseire  öt fő tagot delegál,
melyből  három fő  közgyűlési  képviselő  és  két  fő  külső  szakértő  (nem
képviselő bizottsági tag).”

Aki a I. 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  létrehozataláról  szóló
353/2020.  (IX.17.)  határozat  módosításáról  című  határozati  javaslatot –  mellette
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szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Szántó
Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
427/2020. (X.15.) határozata

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

353/2020. (IX.17.) határozat módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  353/2020.
(IX.17.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„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,  figyelemmel  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  101-102.  §-ainak
rendelkezéseire  öt fő tagot delegál, melyből három fő közgyűlési képviselő és
két fő külső szakértő (nem képviselő bizottsági tag).”

2. 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:
                a jegyző
Határidő: 2020. október 22.

Pintér Tamás polgármester:

A II.  döntési javaslatot  ismertetem:  A közgyűlés a Hamburger Hungária
Kft. által kezdeményezett - Dunaújváros és Kisapostag települések közötti
-  előzetes megállapodást  előkészítő bizottságba Szántó Péter közgyűlési
képviselőt megválasztja.

Aki a II. 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 11 fő (Barta Endre, Gombos István,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),  nem szavazott  1  fő
(Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő 3 fő (Cserna Gábor,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
428/2020. (X.15.) 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 Szántó Péter közgyűlési
képviselőt megválasztja.

2. 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:
                a jegyző
Határidő: 2020. október 22.

Pintér Tamás polgármester:

A III.  számú  döntési  javaslatot  ismertetem:  A  közgyűlés  a  Hamburger
Hungária  Kft.  által  kezdeményezett  -  Dunaújváros  és  Kisapostag
települések  közötti  -  előzetes  megállapodást   előkészítő  bizottságba
Motyovszki Mátyás közgyűlési képviselőt megválasztja.

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
vonakozó, előzetes megállapodást  előkészítő  bizottság tagjának megválasztásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),  nem szavazott  1  fő
(Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő 3 fő (Cserna Gábor,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
429/2020. (X.15.) 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 Motyovszki  Mátyás
közgyűlési képviselőt megválasztja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot Kisapostag község polgármesterével közölje.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. október 22.

30.       Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.  
2019. évi éves beszámolójának, 2020. évi eredménykimutatás tervének és
belső szabályzatainak elfogadására
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 30.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi
Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának,  2020.  évi  éves  beszámolójának,  2020.  évi
eredménykimutatás  tervének  és  belső  szabályzatainak  elfogadására.  A
napirendi pont rövid tartalma szerint a DKKA Nkft. megküldte a tulajdonos,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2019. évi éves
beszámolóját,  eredménykimutatás  tervét,  javadalmazási-,  beszerzési-,
közbeszerzési  szabályzatát,  valamint  a  Felügyelőbizottsága  ügyrendjét.
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  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásnak elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tiszelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  8  igen  egyhangú  szavazattal  az
előterjesztést támogatja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Az
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I.  számú  döntési  javaslatot  ismertetem:  A közgyűlés  a  369/2020.
határozatát hatályon kívül helyezi.

A közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 357.934.000,-  Ft mérleg
főösszeggel és -167.440.000,-  Ft  adózott  eredménnyel  (veszteség) a
határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja. 

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.

Aki a I. 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.  2019.  évi  éves  beszámolójának  elfogadásáról  című  határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
430/2020. (X.15.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a  369/2020.
(IX.29.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített
éves beszámolóját 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. 

3. 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 DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő nyolc napon belül

Pintér Tamás polgármester:
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A  II.  számú  döntési  javaslatot  ismertetem:  A  közgyűlés  a  DKKA-
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
eredménykimutatás tervét elfogadja a határozat melléklete szerint.

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. 2020. évi eredménykimutatás tervének elfogadásáról című határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
431/2020. (X.15.) határozata

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
2020. évi eredménykimutatás tervének elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA-Dunaújvárosi
Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  2020.  évi  eredménykimutatás  tervét
elfogadja  a  határozat  melléklete  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                   

Pintér Tamás polgármester:

A III. számú döntési javaslatot ismertetem: A közgyűlés a jelen határozat
mellékletét  képező,  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét elfogadja.

Aki a III. 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
Nkft.  Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3
fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
432/  2020. (X.15.) határozata  

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.
Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  a  jelen  határozat
mellékletét képező, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága ügyrendjét  elfogadja,  egyben felhatalmazza a polgármester  a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
  a polgármester

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

Pintér Tamás polgármester:

A IV. számú döntési javaslatot ismertetem: A közgyűlés a jelen határozat
mellékletét  képező,  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja.

Aki a IV. 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.  Javadalmazási  Szabályzatának  elfogadásáról  című  határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
433/  2020. (X.15.) határozata  

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  a  jelen  határozat
mellékletét képező, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Javadalmazási  Szabályzatát  elfogadja,  egyben  felhatalmazza  a  polgármester  a
határozat közlésére.

Felelős:- a határozat közléséért:
 a polgármester

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül
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Pintér Tamás polgármester:

Most  az  V.  számú  döntési  javaslatot  ismertetem:  A közgyűlés  a  jelen
határozat  mellékletét  képező,  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. Beszerzési Szabályzatát elfogadja.

Aki a V. 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.  Beszerzési  Szabályzata  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3
fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
434/  2020. (X.15.) határozata  

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Beszerzési Szabályzata elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  a  jelen  határozat
mellékletét képező, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Beszerzési Szabályzatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármester a határozat
közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
  a polgármester

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

Pintér Tamás polgármester:

A VI. számú döntési javaslatot ismertetem: A közgyűlés a jelen határozat
mellékletét  képező,  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit  Kft. Közbeszerzési  Szabályzatát  elfogadja,  egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

Aki a VI. 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. Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  15  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3
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fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
435/  2020. (X.15.) határozata  

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  a  jelen  határozat
mellékletét képező, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
Közbeszerzési  Szabályzatát  elfogadja,  egyben  felhatalmazza  a  polgármester  a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
  a polgármester

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

31.       Javaslat  a  16.  számú  fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Roskó-Budavári  
Zsófia fogorvossal feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási szerződés
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

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

Meghívott: Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos
Dózsáné  dr.  Sasvári  Ildikó,  a  FMKH  DJH  Népegészségügyi
Osztály osztályvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 31. napirendi pontunkra, amely javaslat a 16. számú fogorvosi
körzet  ellátására dr.  Roskó-Budavársi  Zsófia  fogorvossal  feladat-ellátási
előszerződés, feladat-ellátási szerződés megkötésére és támogatás iránti
kérelem  elbírálására.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a
dunaújvárosi  16.  számú  fogorvosi  körzetet  ellátó  dr.  Adusz  Mária,  a
körzetre vonatkozó praxisjogát eladná dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos
részére.  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  a  praxisvásárláshoz  3.000.000,-  Ft
támogatást kér Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr. Roskó-Budavári
Zsófia  fogorvossal  feladat-ellátási  előszerződés  és  feladat-ellátási
szerződés megkötésére,  a  támogatási  kérelem elbírálására,  valamint  a
meglévő  feladat-ellátási  szerződés  megszüntetésére  irányul.  Tisztelettel
köszöntöm  dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  doktornőt.  Munkájához  jó
egészséget  és  sok  sikert  kívánok.  Kérdezem  most  a  szociális,
egészségügyi és lakhatási bizottság elnökét, dr. Székely Károly urat, hogy
a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Dr. Székely Károly képviselő:



94

Igen.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottságunk
véleményezte  az  előterjesztést,  és  8  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy  az  előterjesztés  I.,  II.  számú határozati  javaslatokat  is  tartalmaz.
Mindkét  határozati  javaslatról  külön-külön  kell  szavaznunk.  Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e. Jelentkezőt  nem látok.  Az I.  számú döntési  javaslatot  ismertetem:  A
közgyűlés tudomásul veszi, hogy dr. Adusz Mária fogorvos a 16. számú
fogorvosi körzet praxisjogát dr. Roskó-Budavári Zsófia részére elidegeníti,
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete
szerinti feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. Adusz
Mária fogorvossal.

A közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy legkésőbb 2021. január 1-
től  a  dunaújvárosi  16.  számú  fogorvosi  körzetre  vonatkozóan  területi
ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni dr. Roskó-
Budavári Zsófia fogorvos által képviselt Gemini Dent Korlátolt Felelősségű
Társasággal.

Aki a I. számú határozatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 16. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Roskó-
Budavári Zsófia fogorvossal feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási szerződés
megkötéséről  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
436/  2020.     (X.15.)     határozata  

a 16. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvossal
feladat-ellátási előszerződés, feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy  Dr.  Adusz  Mária  fogorvos  a  16.  számú  fogorvosi  körzet  praxisjogát
(telephely:  2400  Dunaújváros,  Derkovits  u  2.)   Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia
részére  elidegeníti  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.
számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot írja
alá Dr. Adusz Mária fogorvossal.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester

              - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztályvezető
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Határidő: - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2020. november 30.
              - a megszüntető okirat aláírására: 2020. november 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy  legkésőbb  2021.  január  1-től  a  dunaújvárosi  16.  számú
fogorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási
szerződést  kíván  kötni  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  fogorvos  által  képviselt
Gemini Dent Korlátolt Felelősségű Társasággal.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  számú melléklete  szerinti  feladat-ellátási
előszerződést írja alá Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos által képviselt Gemini
Dent Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

            - végrehajtásban való közreműködésért: 
              a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2020. november 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az I. határozat 3. számú melléklete szerinti feladat-ellátási
szerződést írja alá  Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos által képviselt Gemini
Dent  Korlátolt  Felelősségű Társasággal,  miután  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  a
2400 Dunaújváros, Derkovits u. 2. szám alatti telephelyre vonatkozó praxisjogot
engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester
              - végrehajtásban való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

Pintér Tamás polgármester:

És  a  II.  számú  döntési  javaslatot  ismertetem:  A  közgyűlés  dr.  Roskó-
Budavári  Zsófia  fogorvos  részére  dr.  Adusz  Mária  fogorvosi  praxisa
megvásárlásához 3.000.000,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást  nyújt  azzal,  hogy  amennyiben  dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  a
feladat-ellátási  szerződést  öt  év  letelte  előtt  megszünteti,  a  támogatás
arányos  részét  a  jogviszony  megszűnése  napjától  számított  30  napon
belül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vissza kell
fizetnie.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos támogatás
ireánti kérelmének elbírálásáról, támogatási szerződés megkötéséről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
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Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
437/  2020.     (X.15.)     határozata  

Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos támogatás iránti kérelmének elbírálásáról,
támogatási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dr.  Roskó-
Budavári  Zsófia  fogorvos  részére  Dr.  Adusz  Mária  fogorvosi  praxisa
megvásárlásához  3.000.000.-  Ft  összegű  egyszeri,  vissza  nem  térítendő
támogatást  nyújt  azzal,  hogy  amennyiben  Dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  a
feladat-ellátási szerződést öt év letelte előtt megszünteti, a támogatás arányos
részét  a  jogviszony  megszűnése  napjától  számított  30  napon  belül
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vissza kell fizetnie.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban
jelölt összeg fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet 5. a. melléklet 11. Egészségügyi feladatok alcím 11.1.
Hiányszakma letelepedés (orvos) kiadások soron biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy Dr. Roskó-Budavári Zsófiával a jelen határozati javaslat
mellékletét képező támogatási szerződést kösse meg. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: a szerződés aláírására: 2020. november 30.

32.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
261/2020.  (VII.16.)  határozata  módosítására,  vízközmű-szolgáltatással
összefüggő rekonstrukciós munkák megrendelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  32.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  261/2020.  határozata
módosítására,  víziközmű-szolgáltatással  összefüggő  rekonstrukciós
munkák megrendelésére. Ügyrendi felszólalást indítványozott Szabó Zsolt
alpolgármester úr. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye itt a
szennyvíztisztítót érintő résznél, ahol a DVCSH Kft. beküldött egy tervet,
hogy  ők  milyen  beruházásokat  szeretnének  végrehajtani,  ott  szerepel
kettő olyan szivattyú megvásárlása is, amit egyébként azon sodorvonali
rekonstrukciós projektben,  amiben polgármester  úr  már feljelentést  tett,
kicserélték. A közbeszerzés tárgya volt, hogy ez ki legyen cserélve, ez a
pontos megfogalmazás, ezért ameddig nem tisztáztuk, hogy ott mi történt
ezekkel a szivattyúkkal, azok sem lettek kicserélve vagy újra cserélni kell
őket, addig azt javasolom, hogy a képviselő-testület most tárgyalja meg
ezt  az  előterjesztést,  de  ne  döntsön  róla,  tehát  majd  vegyük  le  a
napirendről, egyben kérjük meg a DVCSH Kft.-t és a DSZSZ Kft.-t, hogy
ezen  benyújtott  dokumentumokat  alátámasztandó  mutassák  be,  hogy
ezek a szivattyúk, amiket ők kicserélnek, ezek pontosan melyik szivattyúk,
és mikor voltak cserélve azok, amelyek le lesznek cserélve. Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Ahogy  alpolgármester  úr  is  elmondta,  a  legutóbbi
feljelentéssel  kapcsolatosan  ugye  ott  is  felmerült  a  bűncselekmény
gyanúja, és most is újabb visszaélés gyanúja merült fel, ami nagyon sok
millió forintot jelent jelen esetben is. Természetesen amint megalapozott
lesz ennek a gyanúnak a léte, akkor szintén feljelentéssel élünk. És nem
azért,  mert  én  jól  szórakozok  emiatt,  fordulok  az  egyetlen  Fidesz
képviselő-csoport  taghoz,  merthogy  elnökük  ugye  azt  sérelmezi,  hogy
miért  teszünk  feljelentéseket,  azért  egész  egyszerűen,  mert
bűncselekményeknek  a  gyanúja  merül  fel,  és  jó  gazdaként  vissza  kell
szereznünk ezeket a pénzeket. Tehát azt gondolom, hogy az ön számára
is ez lenne a legfontosabb és mindenki számára, így a Fidesz képviselő-
csoportja  számára  is.  Tehát  én  támogatva  Szabó  alpolgármester  úr
javaslatát szavazást rendelek el a napirendi pont levételéről.

Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 32. napirendi pontja levételéről című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3
fő  (Cserna  Gábor,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
438/  2020. (X.15.) határozata  

a nyílt ülés 32. napirendi pontja levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta a nyílt ülés
32. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  261/2020.  (VII.16.)  határozata  módosítására,  víziközmű-



98

szolgáltatással  összefüggő  rekonstrukciós  munkák  megrendelésére”,  levette
napirendjéről.

33.       Javaslat Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítésére  
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  33.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros
sportkoncepciójának elkészítésére. A napirendi pont rövid tartalma szerint
az  előterjesztés külső  szakértői  feladatok  ellátására  tesz  javaslatot
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  sportkoncepciója
elkészítése érdekében. Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az
előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  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
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  és  8  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Motyovszki Mátyás képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ifjúsági, sport és
turisztikai  bizottság  4  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a
közgyűlésnek.  Emellett  még  szeretném azért  hozzátenni,  hogy  ez  egy
nagyon komoly hiánypótló dolog lesz, tehát ezt feltétlenül meg kell lépjük.
Ugyan  az  előző  városvezetés  sok  millió  forintért  készítetett  egy  ilyen
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tanulmányt,  ami  semmire  nem volt  való,  és  látjuk,  hogy  hova  jutott  el
Dunaújvárosban  a  sportélet,  ami  nemcsak  az  anyagi  dolgokon  múlik,
hanem  azzal,  hogy  egyáltalán  semmilyen  elgondolás  nem  volt
Dunaújváros  sportjával  kapcsolatban.  És  hiszem  azt,  hogy  most  egy
nagyon  jól  előkészített  sportkoncepcióval  újra  reményeim  szerint  és
szerintem az  egész  város  reményei  szerint  a  sport  fővárosa  lehetünk.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt  nem látok.
Viszont  én  is  szeretném megerősíteni  képviselő  úrnak  a  mondandóját.
Ugye ez valóban egy nagyon régről húzódó folyamat, amely tényleg egy
hatékony  sportkoncepciónak  a  kidolgozását  érinti.  Még  én  is
önkormányzati képviselőként ültem itt, amikor már nem képviselők is akkor
már elmondták azt, hogy milyen nagy szükség lenne egy mindent átfogó
sportkoncepcióra. A mi eltökélt szándékunk az, hogy Dunaújvárosban úgy
tudjuk tovább fejleszteni a sportot, és leginkább én azt gondolom, hogy
számunkra a legfontosabb részét  ennek az utánpótlás nevelését tudjuk
fejleszteni, amely itt a dunaújvárosiaknak valóban a hasznára jut ez, és én
azt is szeretném, hogy ténylegesen azok a sportegyesületek és azok a
sportszervezetek,  sportolók  kapjanak  valódi  támogatást,  akik  hozzá  is
járulnak  a  dunaújvárosi  sikerekhez  és  a  sportban  való  sikereikkel
mindehhez.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  továbbiakban van-e. Jelentkezőt  nem látok.  A döntési  javaslatot
ismertetem: A közgyűlés úgy határoz, hogy elkészítteti Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Sportkoncepcióját  és  ezzel  összefüggésben  külső  szakértői
feladatok ellátására  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  legalább
három árajánlatot kér be az alábbi szakértőktől:

 - REVITA Kft.
-  RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft.
-  En-Comm Energetikai, Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

A közgyűlés  úgy  határoz,  hogy  a  bekért  árajánlatnak  részletesen
tartalmaznia  kell,  hogy  milyen  konkrét  feladatot,  milyen  időintervallumon
belül vállal az ajánlattevő.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítéséről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),  nem szavazott  1  fő
(Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő 3 fő (Cserna Gábor,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
439/2020. (X.15.)   határozata  

 Dunaújváros sportkoncepciójának elkészítéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
elkészítteti  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Sportkoncepcióját  és  ezzel
összefüggésben külső szakértői feladatok ellátására a hatályos jogszabályoknak
megfelelően legalább három árajánlatot kér be az alábbi szakértőktől:

-  REVITA Kft.
-  RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft.
-  En-Comm Energetikai, Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

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

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

34.       Javaslat  „Dunaújváros  egészségügyi  ellátása  fejlesztésének  és  az  
Élményfürdő  gyógyászatának  vizsgálata”  című felhívásban  ajánlattevők
körének kiválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  34.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  „Dunaújváros
egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Élményfürdő gyógyászatának
vizsgálata”  című  felhívásban  ajánlattevők  körének  kiválasztására.  A
napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata kiemelt feladatai között szerepel a lakosság egészségügyi
ellátásának fejlesztése. Az Aquantis Wellness- és Gyógyászati  Központ
részeként  kialakított gyógyászati  részlegben  tényleges  egészségügyi
tevékenység  jelenleg nem zajlik.  A projekt  keretében megvizsgálnánk a
jelenlegi  ellátás  hiányosságait,  feltérképeznénk  a  fejlesztési
lehetőségeket, a szükséges feladatokat, együttműködési területeket. Jelen
előterjesztés az ajánlattevők körének kiválasztására 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  Képviselő-társaim!  A  bizottság
véleményezte  az  előterjesztést,  6  igen  szavazattal  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  előterjesztést,  és  8  igen  szavazattal  egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  kérdezem  a  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!  A  bizottságunk  az
előterjesztést  véleményezte,  és  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  az  abban  szereplő  határozati  javaslatot  elfogadásra
javasolta 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.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  döntési  javaslat  a
következő: a közgyűlés Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének
és az Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központban gyógyászati részleg
működtetésének vizsgálatára beszerzést indít. A beszerzés értéke bruttó
8.382.000,- Ft. 

A  közgyűlés  az  1.  pontban  meghatározott  beszerzési  eljárás
ajánlattevőinek az alábbi gazdasági szereplőket  kívánja meghívni, illetve
választja ki:

1. Mesopharma Kft.
2. Homo Regius Bt. 
3. EGS-Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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A  döntésben  a  közgyűlés  jóváhagyja a  határozat  melléklete  szerinti
ajánlatkérést, egyúttal  felhatalmazza a  polgármester urat az ajánlatkérés
aláírására. 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  egészségügyi  ellátása
fejlesztésének  és  az  Élményfürdő  gyógyászatának  vizsgálata”  című  felhívásban
ajánlattevők körének kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Szántó Péter, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlésének   
440/2020.     (X.15.)     határozata  

„Dunaújváros egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Élményfürdő
gyógyászatának vizsgálata” című felhívásban ajánlattevők körének

kiválasztásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros
egészségügyi ellátása fejlesztésének és az Aquantis Wellness- és Gyógyászati
Központban gyógyászati részleg működtetésének vizsgálatára beszerzést indít.

2.) Az 1. pontban foglalt beszerzés értéke bruttó 8.382.000,- Ft, azaz nyolcmillió-
háromszáznyolcvankétezer forint. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban
meghatározott  beszerzési  eljárás  ajánlattevőinek  az  alábbi  gazdasági
szereplőket választja ki:

1. Mesopharma Kft. (1021 Budapest Tárogató út 42.)
2. Homo Regius Bt. (1121 Budapest, Mártonhegyi út 15. E. ép.)
3. EGS-Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fsz.1.) 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az e
határozat  melléklete  szerinti  ajánlatkérést,  egyúttal  felhatalmazza  a
polgármestert az ajánlatkérés aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztály vezetője
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Határidő:  2020. október 20.

5.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  az  e  határozat  melléklete  szerinti  ajánlatkérést  a  3.
pontban meghatározott gazdasági szereplőknek küldje meg.

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

Határidő:  2020. október 22.

6.) A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2020.  (II.14.)  önkormányzat  rendelete  5b.  melléklet  24.1.  Általános  tartalék
előirányzata  biztosít  fedezetet.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi
költségvetési rendelet soron következő módosítása során vegye figyelembe.

    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
       a polgármester

       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
       a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

          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:

Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontok tárgyalásával végeztünk. Az
SZMSZ 39. § 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.  Kérdezem,
hogy  ilyen  kérdés  van-e?  Igen,  látom,  többen  is  vannak.  Az  ülés
levezetésére,  további  levezetésére felkérem Mezei  Zsolt  alpolgármester
urat, és Lőrinczi Konrád képviselő úrnak megadom a szót. 

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt
Alpolgármester Úr!  Örömmel tapasztaltam, hogy volt  egy eredetileg 19.
számmal  sorszámozott  napirendi  pontunk,  amelyik  ivókút  tervezési
munkáinak megvalósításáról szólt. Szót kértem ugyan a napirendi pontnál,
de polgármester úr arra hivatkozva, hogy már lezárta a napirendi pontot a
szót nem adta meg számomra. Úgyhogy a magam részéről engedelmével
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most tenném meg a hozzászólásomat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném jelezni  tisztelt  képviselő  úrnak,  hogy igen,  nem adtam meg
önnek  a  szót,  mert  amikor  meg  szoktam  kérdezni,  hogy  kérdés,
hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e,  ön  nem
jelentkezett.  Miután  mondtam,  hogy  ez  akkor,  mivel  nincs  jeletkező,  a
döntési  javaslatot  ismertetem,  akkor  utána  már  a  döntési  javaslat
ismertetésére került  sor.  Tisztelettel  felkérem, hogy legközelebb időben
érkezzen  a  közgyűlésekre,  és  időben  is  nyomjon  gombot.  Köszönöm
szépen.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Polgármester  Úr!  Nem  azzal  volt  gond,  hogy  nem  kaptam  szót,  azt
mondtam,  hogy  most  viszont  szeretném  elmondani  amennyiben
megengedi. Ugye most nem veszi el a szót tőlem? Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Szándékomban nincsen, de hogyha tovább feszegeti, akkor igen. Hogyha
nem az interpellációval kapcsolatos vagy ezzel kapcsolatos kérdés.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Nem volt interpelláció a napirendek utáni témával kerestem meg önöket,
illetve hozom a közgyűlés elé. Tehát kezdeményeztek egy ivókút tervezési
munkálatot, és azt szerettem volna elmondani, hogy ennek kimondottan
örülök, és támogatom, és támogattam is az elképzelést, márcsak azért is,
mert anno az ivókút telepítési programot azt jómagam indítottam el, és a
víztorony  alatti  területen  el  is  készült,  és  telepítésre  is  került  a
körzetemben ivókút,  és örültek is a lakók ennek a kezdeményezésnek.
Örömmel vettem az új  képviselő-asszonynak a kezdeményezését,  hogy
felkarolja, és szimpatikus volt számára a korábbi kezdeményezésem, és ő
is  hasonló  kezdeményezéssel  élt,  bár  hozzáteszem,  hogy  ez  az  én
elképzeléseimben is egyébként szerepelt, hogy további ivókutak legyenek
telepítve a körzetben. És valóban ez egy jó helyszín, tehát a Batsányi úti
játszótér  a helikopter  leszállópálya közelében,  illetve a felnőtt  edzőpark
közelében, kutyasétáltató, tehát ez egy abszolút központi helyszín, ezért
egy kimondottan jó helyszín ennek a telepítésére, úgyhogy örülök, hogy
ez  megvalósul,  és  továbbra  is  amennyiben  pozitív  fejlesztés  készül  a
körzetben, különösen olyan, amit egyébként én magam is terveztem, és
meg  akartam  valósítani,  természetesen  a  továbbiakban  is  támogatni
fogom,  úgyhogy  köszönöm  a  kezdeményezést,  és  támogatom,
támogattam. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:
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Igen.  Csak  azért  jöttem  vissza,  mert  ugye  ismételten  egy  olyan
felszólalásra  került  sor,  amely  az  ön  régifajta  elképzeléseit  tálalta  itt
előttünk, és hát ugye nekem is voltak régebben nagy gondolatok, de hát
én azt gondolom, hogy az tesz igazán a körzetért, aki nemcsak ötletelget,
gondolkozgat,  hanem  konkrét  lépéseket  is  tesz,  amelyre  egyébként
hogyha időben érkezik, hogyha időben nyom gombot,  akkor, vagy akár
benyújt  egy  képviselői  önálló  indítványt,  akkor  esetleg  még  meg  is
valósítható. Tehát hogy én nagyon örülök az ön régi kis gondolatainak és
kis terveinek, de én meg köszönöm szépen ezúton is Utassy képviselő
asszonynak a hatékony munkáját, az utánajárását, az egyeztetéseket, a
tárgyalásokat ez ügyben, és azt, hogy idehozta elénk. Én bízom abban,
hogyha esetleg van önnek is valami konstruktív javaslata, akkor azt nem
majd  a  facebookra  fogja  majd  kiírni  legközelebb,  hanem  majd  itt  a
képviselő-testület  elé  is  majd  behozza  megtárgyalásra.  Köszönöm
szépen.  Átadom  a  szót  Szabó  Zsoltnak  és  az  ülés  vezetését  Mezei
alpolgármester úrnak.

(Pintér  Tamás  polgármester  átadta  az  ülés  vezetését  11:51  órakor  Mezei  Zsolt
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  6.
számú körzet megválasztott önkormányzati képviselőjeként szeretném a
lakókat pár fontos dologról tájékoztatni. Az egyik ilyen, hogy ugye nagyon
régi  adósság  volt  ebben  a  körzetben  a  mindenkori  városvezetésnek  a
Bocskai belső udvarban a parkolónál  levő út,  útszakasz, ami valójában
egy egyszerű betonút volt több helyen beszakadva és megsüllyedve. Ezt
most a kérésemre a DVG Zrt. munkatársai újra aszfaltozták, és új kavicsot
is  kapott  az  út  mellett  a  terület,  úgyhogy  ott  már  kényelmesebben
parkolhatnak  a  lakók.  Folytatjuk  ezt  a  parkoló  felújítási  és  kialakítási
programot.  A  következő  időkben  több  helyen  fogjuk  újra  murvázni  a
parkolókat,  és  ahol  a  szabályok  engedik,  ott  új  parkolókat  kialakítani,
hiszen  az  egyik  legnagyobb  probléma  most  a  parkolás  kérdése.  Itt
azonban azért  mindenkitől  szeretném azt  az önmérsékletet  kérni,  hogy
minden zöldterületet nem lehet lemurvázni, hiszen Dunaújváros értékét az
élhetősége adja, és ehhez a zöldterületeink ápolására és megóvására is
nagy  szükség  van.  A  városüzemeltetési  osztályt  megkértem,  hogy  a
körzetemhez  tartozó  Görbe  utca  és  környékén  meglevő  problémákat,
amelyeket  a  lakókkal  egyeztettünk,  minél  hamarabb  oldják  meg.  Én
remélem, hogy ott is, a Liget közben is nagyon hamar majd megoldásra
kerülnek azokat  a problémák,  amelyeket  már osztályvezető asszonnyal
együtt  megtekintettünk,  és  nagyon  köszönöm  a  lakóknak  azokat  a
megkereséseket,  amelyek  padok  kihelyezéséről  vagy  eltávolításáról
szóltak.  Én  azt  gondolom,  hogy  elsősorban  mindenkinek  a  közösségi
együttélés normáit kell  betartania. Nem mindig a legjobb megoldás egy
padnak az elszállítása, de természetesen ott, ahol a lakók fele plusz egy
fő ezt kéri, ott megtesszük a szükséges intézkedéseket, de mindenkit első
körben arra kérek, hogy a társadalmi együttélés normáit tartsa be, hiszen
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idősebb  polgártársainknak  nagy  szüksége  lehet  ezekre  a  padokra.
Köszönöm szépen.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm szépen,  alpolgármester  úr.  És most  megadom akkor  a  szót
Tóth Kálmán képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Én  tudom,  hogy
eltelt egy év október 13-án, és azt gondolom, hogy nekem van egy nagyon
nagy  szívfájdalmam,  amit  nem  sikerült  megoldani.  Ez  pedig  a  Palme
köznek a 2-4. nyugdíjas házának a problémája. Én nagyon szépen kérem,
aki  ezzel  tud  segíteni  nekünk  a  DVG  Zrt.-vel,  ő  az  üzemeltető
tulajdonképpen,  ezt  a  problémát  meg  kell  oldani  ott.  A  felső  szinten
lakások áznak be. Hiába költöttünk két-,  három-, négyszázezer forintot,
annál  nagyobb  beavatkozásra  van  szükség,  és  ehhez  kérném majd  a
segítséget  mindenféleképpen.  Egyúttal  szeretném  megköszönni  a
városüzemeltetési és beruházási osztálynak is a munkáját. Azért egy jó
pár  dolgot  sikerült  megoldanunk  a  körzetünkben.  A  garázsok  előtti
területnek az aszfaltozását és szemetesek és padoknak a kirakását. Azt
gondolom, hogy ezen az úton kell továbbmennünk. Köszönöm szépen. De
visszatérve meg egy dolgot, az ivókútra. Ne felejtsük el, Újtelepen is van
ivókút a játszótéren. Jó? Köszönöm szépen.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm a  képviselő  úr  jelzését.  A  Palme  közről  csak  két  gondolat.
Nyilván ismerjük a helyzetet,  felmérések történtek, és ahogy a jelenlegi
keretünk engedi, biztosan foglalkozni fogunk továbbra is az üggyel, hiszen
az  a  cél,  hogy  ott  is  rendbe  legyenek  a  város  dolgai.  És  megjött
polgármester úr. Visszaadom akkor neki a szót és a mikrofont.

(Mezei  Zsolt  alpolgármester  átadta az ülés vezetését  11:55 órakor  Pintér  Tamás
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. 10 fővel határozatképesek vagyunk
továbbra  is.  Megadom  a  szót  Motyovszki  Mátyás  képviselő  úrnak.
Parancsoljon!

Motyovszki Mátyás képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, több
dolog van vagy több gondolat, ami eszembe jutott nemcsak a mai napról,
hanem a  körzetemről,  de  a  mai  nap,  amit  legelőször  szeretnék  szóba
hozni. Azt már megszoktuk, hogy Lőrinczi képviselő-társunk nem jár be
időben a közgyűlésre és ezáltal előreszalad olyan dolgokban, amiben ha



107

itt lenne időben, akkor nem kellene kérdéseket föltennie. De most már a
figyelmetlenségéről  is  tanúbizonyságot  tett,  a  mai  napon  ezt  többször
bizonyította. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, az időjárás vagy
valami, de azért azt tegyük hozzá, hogy értem én azt, hogy szeretne ő itt
szépen  szerepelni,  de  volt  jó  pár  éve  arra,  hogy  megvalósítson  olyan
dolgokat,  amit  Utassy  Éva  képviselő-társam  viszont  most  megvalósít.
Tehát az, hogy mik voltak a tervei, és ezzel polgármester úrral nagyon jól
egyet  tudok  érteni,  hát  most  persze  igen,  mi  lett  volna  ha,  hát  bármi
lehetett  volna,  de  nem volt,  most  pedig  lesz.  Köszönöm.  Ez  lenne  az
egyik.  A másik,  hogy szép dolgokról  is  beszéljünk,  ugye tegnap volt  a
Virágos Dunaújvárosért díjak átadása, és nagyon-nagyon büszke vagyok
a Római, 3-as körzetben lakókra, ugyanis négy díjat is elhoztak. A legjobb
különdíjakat,  a  körzet  egyik  első helye  az  övék,  a  Római  37-es  erkély
szintén első díjat kapott, és az előkert különdíjat is megkapta a városrész.
Ez nekem nemcsak azt igazolja,  hogy törődnek a várossal,  csinosítják,
hanem egy nagyon jól alakuló közösséget látok ott, és azt is szeretném
megköszönni minden ott élőnek, azoknak is, akik választottak, azoknak is,
akik nem, hogy nagyon sokat segítettek nekem ebben az egy évben a
munkámban, és közösen fogjuk tudni előrevinni nemcsak a körzet, hanem
az egész város ügyeit, és ez azt hiszem, hogy a közösség ereje az az erő,
ami mindent előrefele tud vinni. Én tudom, hogy számíthatok rájuk, és ők
is  tudják,  hogy  számíthatnak  rám,  úgyhogy  hajrá  Római  3-as
választókörzet  és  hajrá  egész  Dunaújváros.  Ezen  kívül  viszont  még
szeretném  megköszönni  a  városüzemeltetési  osztály  munkáját,  mint
mindig,  most  is  nagyon  sokat  segítettek  nekem  a  feladataim
elvégzésében,  és  ezek  végrehajtásában  pedig  szintén  köszönetet
szeretném  mondani  a  DVG  Zrt.  munkatársainak,  akik  a  megrendelt
munkákat elvégezték. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen,  képviselő  úr.  Átadom a  szót  Utassy Éva  képviselő
asszonynak. Parancsoljon, megadom a szót.

Utassy Éva képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Szeretném
megnyugtatni  listás  képviselő-társamat,  Lőrinczi  Konrádot,  hogy  nyitott
kapukat  dönget.  Már  több  alkalommal  hozzászólt  a  2-es  körzetnek  a
dolgaihoz. Én minden erőmmel azon vagyok, hogy sok mindent csináljak,
sokkal dolgozom a körzetért, de nemcsak a körzetért, hanem a városért,
és megnyugtathatom, hogy én a következőkben is ezt fogom tenni. Az,
hogy nem szólaltam fel minden percben, hogy miket csinálok, azt engedje
meg,  hogy  én  magamnak  elrakjam.  Én  ilyen  vagyok.  Egy  lámpa
betekerésével nem fogok felszólalni vagy egy égő kicserélésére. A másik,
még azt  szeretném majd  kérni,  hogy nemcsak hogy ivókutat  tervezek,
hanem  még  nyilvános  mosdót  is,  mert  nagy  szüksége  lenne  a
városunknak, hogy legyen itt egy nyilvános mosdó is, mert a városunkban
nem igazán van, ahova az emberek este 8,00-ig vagy esetleg 10,00 óráig
el  tudjanak  menni  normális  körülmények  között.  És  még  egyszer
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szeretném kérni, hogy ha tíz évig nem tette meg, hogy a városért dolgozik,
akkor most legyen szíves és tegye meg. Köszönöm a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megadom a szót Lőrinczi Konrád
képviselő úrnak. Parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő
Asszony!  Tisztelt  Motyovszki  Képviselő  Úr!  Engedjék  meg,  hogy  a
személyeskedő,  tehát  a  hozzászólások  személyeskedő  részeire  ne
válaszoljak. Ez a része, erre a részére nem kívánok reagálni. Azonban a
munkámat érintő  kérdésekre,  az elmúlt  több mint  12 évben,  lassan 13
évben  a  2-es  körzetben,  még  legelőször  a  3-as  körzetben  több  száz
ügyben a 12 év alatt szerintem már az ezer fölötti  ügyek, intézkedések
számát, eredményes intézkedések számáról beszélek, is elérte, tehát én
azt gondolom, hogy mindent megtettem a körzet fejlesztése érdekében, és
ezt nem önök tudják a legjobban, hanem azok a lakók, akik ott vannak,
laknak  a  körzetben,  és  természetesen  hát  önök  nyerték  a  választást,
természetesen vezessék a várost, fejlesszék a körzetet. Én természetesen
minden fejlesztésnek örülök.  Különösen szívem csücske a 2-es  számú
körzet, hiszen ennek voltam a képviselője. És én azt gondolom, hogy a
továbbiakban is, hogyha lesz olyan fejlesztés, ami előremutató és valóban
fontos  a  körzet  fejlődése  szempontjából,  továbbra  is  támogatni  fogom.
Tehát  igen,  és  köszönöm  a  polgármester  úrnak  a  lehetőséget,  hogy
említette,  hogy  adjak  be  képviselői  indítványokat.  Amennyiben  ezt
megengedik,  és  lehetőség  lesz  rá,  én  igenis  fogok  élni  a  képviselői
indítványok  lehetőségével,  és  remélem,  támogatni  is  fogja  majd  a
közgyűlés és polgármester úr is. Köszönöm szépen. Úgyhogy én továbbra
is nekem szívem csücske a 2-es körzet attól függetlenül, hogy most nem
én vagyok a körzetnek a képviselője, és továbbra is fontosnak tartom a
fejlesztéseit. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Biztos  ön  is  tudja,  hogy  törvény  adta  joga  képviselői  önálló  indítvány
megtételére. Én csak elmondtam, hogy az, hogyha önnek vannak csak
tervei, és itt  elmondja azokat,  az kb. annyit ér, mint amikor telefonjával
bemérte a közvilágítást.  Tehát,  hogyha beadja viszont képviselői  önálló
indítványként a javaslatát, akkor azt megvizsgáljuk, mekkora szükség van
rá, mennyi  pénz van ennek a kivitelezésére,  és aztán a későbbiekben,
amikor lehetséges, akkor megvalósítjuk. Egyébként engedjék meg, hogy
annyiban  hozzászóljak  itt  az  előző  felszólalásokhoz,  hogy  a  Virágos
Dunaújvárosért díj átadásakor is rendkívül büszke voltam mindenkire, akik
ezeknek  a  kerteknek,  balkonoknak,  virágládáknak  a  gondozásával
hozzájárultak Dunaújvárosunk építéséhez és szépítéséhez,  úgyhogy én
ezúton is hálás szívvel köszönöm mindannyiuknak a munkáját. Szólásra
jelentkezett Orosz Csaba képviselő úr. Parancsoljon!
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Orosz Csaba képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! Köszönöm a szót.  Én egy
olyan  problémával  jövök  elő  megint,  amit  már  a  múlt  közgyűlésen  is
előhoztam, és szerintem még jó sokáig fogunk erről beszélni, ez ugye az
Északi  Lakópark,  Táborállás,  Pentele  városrész  csatornaberuházása.
Önök  is  tudják,  hogy  óriási  problémák  vannak.  Én  köszönöm  szépen,
Szabó és Mezei alpolgármester urak a héten úgy tudom, hogy egy elég
kemény  tárgyalást  folytattak  a  kivitelezővel.  Bízom  benne,  hogy  ez
hatásos lesz. Lehet, hogy nem jó tréfa, de a Barsi Dénes úton remélem,
hogy vízililiomra és partisásra pályáztak a Virágos Dunaújváros lakói, vagy
azt kaptak, ugyanis ott most is folyik a víz, és a rossz tréfát félretéve ezzel
foglalkoznunk  kell,  és  nem  hagyhatjuk  magára  ott  a  lakosokat.  Egyre
keményebben  kell  beavatkoznunk,  hogyha  szükséges,  ugyanis  ez  a
beruházás egyszer véget ér, és itt maradnak nekünk ezek az utak, ez a
csatorna,  ami  utána  nekünk  okoz  problémát.  A  lakók  tőlünk  várják  a
támogatást. Amit képviselőként én meg tudok tenni, azt megteszem, de
mind  polgármester  urat,  alpolgármester  urakat  és  a  teljes  közgyűlést
megkérem,  hogy  támogassa,  hogy  ez  minél  jobb  véget  érjen  ez  a
beruházás.  Közben  megköszönném  a  városüzemeltetés  kollegáinak,
kolleganőnek, osztályvezető asszonynak a segítséget. Higgyék el,  hogy
hétköznap, hétvégén, délután, este nagyon sokszor a helyszínen vagyunk,
és próbálunk segíteni a lakóknak. Ez sokszor erőt próbáló feladat. Ugye a
lakók is most már idegesek, nagyon sok csatornaberuházó és útberuházó
és szakértő lett ott a lakók között. Én megértem őket, és próbáljuk őket
segíteni. Higgyék el, hogy a jó megoldást keressük. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Szerintem  mindannyian  tudjuk,  és
tisztában vagyunk a tényekkel, hogy Mészáros Lőrinc cégét még az előző
közgyűlés  képviselő-testülete  arra  kérte  fel,  hogy  valósítsa  meg  ezt  a
csatorna beruházást.  És hát ugye egészen elképesztő összegű pénzről
van itt szó, ami hála az égnek azért nem terheli Dunaújvárosnak jelenleg a
számláit,  a  pénzforrását,  de  azért  sajnos  ugye  az  a  helyzet,  hogy
rengetegbe  fog  ez  kerülne  amennyiben  ily  módon  itthagyják  nekünk
ezeket a hibákat. Éppen ezért voltam én is annak pártján, hogy aki ezzel
foglalkozó cégvezető, aki ezekért felelős, őt ide kéressem a hivatalba, és
ezért is volt ez az e héten tartott megbeszélés, amelyet Mezei Zsolt és
Szabó Zsolt alpolgármester urak valóban keményen vittek végig, és kérték
azt, hogy ezeket az elhibázott felújítási,  illetve beruházási munkálatokat
minél előbb állítsák helyre, hiszen ahogy ön is elmondta, rendkívül sok
embert  érint  ez  károsan,  és  mielőbbi  megoldást  kell  találni.  Nem  is
beszélve  arról,  hogy egy  olyan területről  is  beszélünk most  itt  a  Barsi
Dénes  utcával  kapcsolatosan,  ahol  még  akár  még  a  földcsuszamlás
veszélye  is  fennállhat.  Úgyhogy  sajnos  nagyon  közel  van  ahhoz  a
területhez,  úgyhogy  itt  nemcsak  az,  hogy  pénzügyi  forrásokat  kell
figyelembe  venni,  hogy  most  már  ez  majd  arra  fog  sor  kerülni,  de  itt
ténylegesen balesetveszélyes és életveszélyes dolgokról is sajnos be kell
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hogy  számoljunk.  És  ezért  is  hívtuk  fel  a  beruházást  végző  cégnek  a
figyelmét  arra,  hogy  amennyiben  ezt  nem  fogják  helyreállítani,  akkor
nekünk  is  további  ellenlépéseket  kell  megtennünk.  Raduka  Zsuzsa
képviselő asszonynak megadom a szót. Képviselő asszony, parancsoljon!

Raduka Zsuzsanna képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Szeretném megköszönni itt az elmúlt
egy év  támogatását  a  körzetemben élők  részéről.  Nagyon örülök  neki,
hogy részese lehetek továbbra is ennek a csapatnak, és bízom benne,
hogy a jövőben is nagyon sok támogatást fogok kapni tőlük. Köszönöm
szépen. Ennyit akartam.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. Valóban erről nem ejtettünk szót. Egy éve van ilyen
felállásban  Dunaújváros  képviselő-testülete.  Én  is  nagyon  szépen
köszönöm  minden  egyes  városlakónak  a  támogatását,  amit  a
választásokkor adtak nekünk, amit az elmúlt időszakban adtak nekünk. Én
azt hiszem, hogy mindenki nevében tiszta szívemből szólok akkor, amikor
elmondom  azt,  hogy  igyekszünk  megfelelni  az  elvárásoknak,  a
kéréseknek, és a jövőben is Dunaújváros és a dunaújvárosi lakosoknak a
szolgálatában állni fogunk rendelkezésükre. Több jelentkezőt nem látok.
Köszönöm szépen tisztelt  képviselő-társaim.  Mint  ahogy az ülés elején
jeleztem, a következő napirendi pontokat zárt ülésen fogjuk megtárgyalni.
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,  mely  esetben  kötelező  az  érintett
meghívása.”

Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a nyílt ülést 12 óra 09 perckor
berekesztem, és 10 perc szünetet rendelek el.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester       jegyző
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