
EMLÉKEZTETŐ

a közgyűlési képviselők 2020. november 19-ei tanácskozásáról

Jelen vannak:

1. Pintér Tamás             polgármester
2. Barta Endre alpolgármester
3. Mezei Zsolt        alpolgármester
4. Motyovszki Mátyás képviselő
5. Raduka Zsuzsanna képviselő
6. Szabó Zsolt  alpolgármester
7. Szántó Péter képviselő
8. Dr. Székely Károly képviselő
9. Tóth Kálmán képviselő
10. Utassy Éva képviselő

Távol lévők:

1. Cserna Gábor         képviselő
2. Gombos István képviselő
3. Lőrinczi Konrád képviselő
4. Orosz Csaba képviselő
5. Szepesi Attila képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

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

osztályvezetője
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője
Hajgató Zita vezető ügyintéző
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző
Hetyei Zsuzsanna hivatali belső ellenőr
Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő
Tóth Veronika önkormányzati sajtószóvivő
Szávay László önkormányzati főtanácsadó

Pintér Tamás polgármester:

Tiszteltelettel  és szeretettel  köszöntöm képviselő-társaimat a mai  napra
összehívott  nem nyilvános tanácskozásunkon. Amiről  ugye jegyzőkönyv
fog készülni, és azért bár mi ezeket a napirendi pontokat, mert úgy látom,
hogy a testületünknek a tagjai közül a Rajta Újváros! képviselői vesznek



részt,  Fideszes  képviselő-társak  nem  jöttek  el.  A  mai  ülésünket  a
döntéshozatali  rendszerünknek,  amit  kormányunk  elrendelt,  annak
elősegítése érdekében hívtam össze, és amelyen majd szeretném kérni a
képviselő-társaim véleményét.  Megjelent  képviselő-társaimnak  a  száma
10 fő. Hogyha valakinek van hozzászólása, azt majd arra szeretném kérni
a mikrofon miatt  is,  a  diktafon  miatt  is,  hogy a jegyzőkönyvünk,  az  jól
készülhessen el,  ezért majd a mikrofonba szeretném kérni, hogyha van
valakinek kérdése, de én úgy látom, hogy már nem is fognak megérkezni
a továbbiakban képviselő-társaink, úgyhogy meg is kezdjük a munkánkat
9 óra 4 perckor. A napirendi pontok közül szeretnék tájékoztatást adni,
hogy  a  32.  számú  napirendi  pontot,  amely  a  „Javaslat  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Sportkoncepciója  elkészítésével
összefüggésben  külső  szakértők  árajánlatának  értékelésére”  és  a  40.
számút,  amely  a  „Javaslat  együttes  ügyvezetésre  a  Dunaújvárosi
Turisztikai Nonprofit Kft.-nél”, ezt a kettő napirendi pontot nem fogjuk most
tárgyalni, és ezáltal én is a döntéshozatalt, azt még nem fogom meghozni.
További  egyeztetéseket  kértem még ebben a két ügyben,  tehát  ezeket
úgymond levesszük  a  napirendi  pontjaink  közül.  Van  viszont  módosító
javaslat,  amelyet képviselő-társaim is megkaptak, a 7.  számú napirendi
pontnál, azt ott olvashatják képviselő-társaim, illetve van három napirendi
pont, a 43., amely „Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1224-
4/2020. számú javaslata megtárgyalására”, a 44., amely „Javaslat Szepesi
Attila képviselő úr  indítványával  kapcsolatos döntéshozatalra”  és a 45.,
amely  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri
Hivatalában  igazgatási  szünet  elrendelésére”.  Képviselő-társaim
olvashatják az anyagot. Ezeket a napirendi pontokat szeretném felvenni.
Amennyiben  egyetértetek,  akkor  azt  kézfelemeléssel  kérlek  jelezzétek.
Rendben. Köszönöm szépen. Egyhangú. És így akkor a teljes napirendi
pont elfogadását, azt pedig szintén kézfelemeléssel. Köszönöm szépen.
Egyhangú.  A  napirendi  pontokat  egyesével  fogjuk  végigvinni  a
jegyzőkönyv számára is.

1.         Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  utolsó  ülése  óta  
végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről

Pintér Tamás polgármester:

Első  ugye  a  tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  utolsó
ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről.
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban van-
e? Jelentkezőt nem látok. 

Amennyiben elfogadjátok, azt kérem, kézfelemeléssel jelezzétek! 

Egyhangú. Köszönöm szépen.

2.         Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására  

Pintér Tamás polgármester:
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2.  napirendi  pontunk,  javaslat  a  Helyi  Esélyegyenlőgési  Program
áttekintésének  elfogadására.  Kérdés,  hozzászólás  van-e?  Jelentkezőt
nem látok. 

Hogyha elfogadjátok, akkor kézfelemeléssel szavazzatok! 

Köszönöm szépen.

3.         Javaslat  a  Belső  Ellenőrzési  Osztály  2021.  évi  éves  belső  ellenőrzési  
tervének jóváhagyására

Pintér Tamás polgármester:

3. napirendi pontunk, javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2021. évi éves
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására. 

Jelentkezőt nem látok felszólalásra, ezért kérem, hogyha elfogadják, akkor
kézfelemeléssel!

Egyhangú. Köszönöm szépen. Így gyorsan fogunk haladni ezek szerint.

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

Pintér Tamás polgármester:

4.  napirendi  pontunk  a  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  önkormányzati  rendelet  módosítására.
Hozzászólás van-e? Nem látok jelentkezőt. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 

Egyhangú. Köszönöm szépen.

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

Pintér Tamás polgármester:

5., javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. I-III.
negyedévi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló  tájékoztató  elfogadására.
Jelentkezőt nem látok hozzászólásra. 

Ha elfogadják, akkor kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 

Egyhangú. Köszönöm szépen.
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6.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  
adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Pintér Tamás polgármester:

6.,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  2019.  évi
adóztatási  tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadására.  Kérdés,
hozzászólás van-e? Jelentkezőt nem látok. 

Amennyiben elfogadják képviselő-társaim, kézfelemeléssel azt jelezzék! 

Köszönöm szépen. Egyhangú.

7.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a
helyi  iparűzési  adóról  szóló  .../2020.  (...)  önkormányzati  rendelet
megalkotására

Pintér Tamás polgármester:

7., javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a
helyi  iparűzési  adóról  szóló  valahány/2020.  önkormányzati  rendelet
megalkotására. 

Amennyiben ezt elfogadják képviselő-társaim, azt kézfelemeléssel, ugye
az „A” változatot fogadtuk itt el, ahogy a határozatban is benne volt. És
egyhangú  volt  itt,  szintén  a  jegyzőkönyv  számára  jelezném,  hogy
elfogadták.

8.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesterének
az  építményadóról  szóló  .../2020.  (...)  önkormányzati  rendelet
megalkotására

Pintér Tamás polgármester:

A  8.,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  hatáskörében  eljáró  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesterének  az  építményadóról  szóló  .../2020.  önkormányzati
rendelet megalkotására. 

Aki az „A” változatú rendelettervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon!

Köszönöm szépen. Egyhangú volt.

9.         Javaslat  a  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola  tetőszigetelés  javítási  
munkáira
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Pintér Tamás polgármester:

9.  napirendi  pontunk,  javaslat  a  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola
tetőszigetelési javítási munkáira. Kérdés, hozzászólás van-e? Jelentkezőt
nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze számomra!

Egyhangú volt. Köszönöm szépen.

10.       Javaslat  Dunaújváros  Vasmű úton  található  köztéri  nyilvános  illemhely  
üzemeltetési munkáira

Pintér Tamás polgármester:

10. napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros, Vasmű úton található köztéri
nyilvános illemhely üzemeltetési munkáira. Kérdés, hozzászólás, javaslat?
Nem látok jelentkezőt. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon!

Egyhangú volt. Köszönöm szépen.

11.       Javaslat  az  e-MOBI  Elektromobilitás  Nonprofit  KFT-vel  megkötött  
megállapodás módosítására

Pintér Tamás polgármester:

11.,  javaslat  az  e-MOBI  Elektromobilitás  Nonprofit  Kft.-vel  megkötött
megállapodás  módosítására.  Kérdés  van-e?  Hozzászólás?  Jelentkezőt
nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! 

Egyhangú volt. Köszönöm szépen.

12.       Javaslat  a  TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001  azonosítószámú  „Dunaújvárosi  
Bölcsődék  fejlesztése”  c.  projekt  vonatkozásában  a  projekt  tervezési
feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére

Pintér Tamás polgármester:

12.,  javaslat  a  TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001  azonosítószámú
„Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése”  című  projekt  vonatkozásában  a
projekt tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére.
Kérdés van-e esetleg osztályvezető úrhoz bárkinek? Ha nincsen,  akkor
kézfelemeléssel szavazzunk! 

Aki elfogadja, az emelje a kezét! 
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Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

13.       Javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  Dunaújvárosi  Mozi  Centrum  
energetikai  fejlesztése  c.  projekthez  likviditási  forrás  önerőből  történő
biztosítására

Pintér Tamás polgármester:

13.,  javaslat  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  Dunaújvárosi  Mozi
Centrum energetikai fejlesztése című projekthez likviditási forrás önerőből
történő biztosítására. Kérdés van-e? Nincsen. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! 

Egyhangú. Köszönöm szépen.

14.       Javaslat  műszaki  költségfelügyeleti  feladatok  ellátására  irányuló  
szerződéskötésre

Pintér Tamás polgármester:

14.,  javaslat  műszaki  költségfelügyeleti  feladatok  ellátására  irányuló
szerződéskötésre.  Kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok. 

Hogyha elfogadják, akkor kézfelemeléssel szavazzunk!

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

15.       Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának  
elindítására a Kandó Kálmán tér környékén

Pintér Tamás polgármester:

15.  napirendi  pontunk,  amely  javaslat  Dunaújváros  településrendezési
eszközeinek módosításának elindítására a Kandó Kálmán tér környékén.
Kérdés van-e? Jelentkezőt nem látok. Kézfelemeléssel szavazzunk! 

Aki elfogadja vagy támogatni tudja, az igennel. 

És egyhangúan igen volt.

16.       Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézményekben  
foglalkoztatottak 2021. évi béren kívüli juttatására

Pintér Tamás polgármester:

16.  napirendi  pontunk,  javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő
intézményekben  foglalkoztatottak  2021.  évi  béren  kívüli  juttatására.
Kérdés van-e? Hozzászólás? Jelentkezőt nem látok. 
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Aki elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon!
 
Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

17.       Javaslat  közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés  elfogadására,  valamint  a  
közoktatási  és  szociális  intézményekben  az  étkeztetés  térítési  díjáról
szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Pintér Tamás polgármester:

17., javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a
közoktatási és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló
37/2013. önkormányzati rendelet módosítására. Kérdezem, hogy kérdés,
hozzászólás, javaslat van-e? Nincs. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! 

Egyhangú. Köszönöm szépen.

18.       Javaslat  az  önkormányzat  által  fenntartott  Bölcsődék  Igazgatósága  
Dunaújváros intézményben a  gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának
és  térítési  díjának  meghatározására,  az  önkormányzat  fenntartásában
működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.)
önkormányzati rendelet módosítására

Pintér Tamás polgármester:

18.,  javaslat  az  önkormányzat  által  fenntartott  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézményben a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának
és  térítési  díjának  meghatározására,  az  önkormányzat  fenntartásában
működő  szociális  és  gyermekjóléti  intézményekről  szóló  22/2010.
önkormányzati  rendelet  módosítására.  Kérdés  van-e  esetleg
osztályvezető asszonyhoz? Nincs. 

Hogyha elfogadják, akkor kézfelemeléssel szavazzunk! 

Egyhangú. Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.

19.       Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett  
foglalkoztatotti létszámának emelésére

Pintér Tamás polgármester:

19.,  javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény
engedélyezett  foglalkoztatotti  létszámának  emelésére.  Kérdés  van-e?
Nincs, úgy látom. Kézfelemeléssel szavazzunk! 

Aki elfogadja, az emelje fel a kezét! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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20.       Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2021. évi nyári  
nyitvatartási rendjének meghatározására

Pintér Tamás polgármester:

20., javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2021. évi
nyári nyitvatartási rendjének meghatározására. Kérdés van-e. Jelentkezőt
nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! 

Egyhangú. Köszönöm.

21.       Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére  

Pintér Tamás polgármester:

Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  létszámfejlesztésére,  ez  a  21.
napirendi pontunk. Kérdés van-e? Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

22.       Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros és az  Intercisa Múzeum  
alapító okiratának módosítására

Pintér Tamás polgármester:

22., javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros és az Intercisa Múzeum
alapító okiratának módosítására. Jelentkezőt nem látok kérdésre. 

Hogyha elfogadják, akkor kézfelemeléssel szavazzunk! 

Egyhangú. Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.

23.       Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  igazgatói  pályázatának  kiírására,  
valamint 2021. március 31-éig szóló időtartamra igazgató megbízására

Pintér Tamás polgármester:

23.,  javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  igazgatói  pályázatának  kiírására,
valamint  2021.  március  31-ig  szóló  időtartamra  igazgató  megbízására.
Kérdés van-e? 

Hogyha nincs, akkor szavazzunk, hogy elfogadják, akkor kézfelemeléssel
jelezzék ezt!

Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.
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24.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában  
működő Dunaújvárosi Óvoda Éves Munkatervének véleményezésére

Pintér Tamás polgármester:

24.,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
fenntartásában  működő  Dunaújvárosi  Óvoda  Éves  Munkatervének
véleményezésére. Kérdés van-e? Nincs. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze ezt számomra! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

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

Pintér Tamás polgármester:

25., javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátásának
érdekében megbízási szerződés megkötésére. Kérdés van-e? Jelentkezőt
nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel ezt jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

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

Pintér Tamás polgármester:

26.,  javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  háziorvosi  ellátása
érdekében előzetes döntés meghozatalára. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel ezt jelezze! Persze csak azután,
hogy jelentkezőt nem láttam kérdésre.

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

Pintér Tamás polgármester:

27.,  javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása
érdekében megbízási  szerződés megkötésére. Jelentkezzen akinek van
kérdése, hozzászólása. Nem látok jelentkezőt. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel ezt jelezze! 

Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.
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28.       Javaslat  a  9.  számú  fogorvosi  körzet  ellátására  Dr.  Szőcs  Debora  
forgorvossal  feladat-ellátási  előszerződés,  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére

Pintér Tamás polgármester:

28.,  javaslat  a  9.  számú fogorvosi  körzet  ellátására  dr.  Szőcs  Debora
fogorvossal  feladat-ellátási  előszerződés,  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére. Kérdés van-e? Nincs. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

29.       Javaslat  „Dunaújváros  egészségügyi  ellátása  fejlesztésének  és  az  
Élményfürdő gyógyászatának vizsgálata” tanulmány elkészítésére

Pintér Tamás polgármester:

29.,  javaslat  „Dunaújváros  egészségügyi  ellátása  fejlesztésének  és  az
Élményfürdő gyógyászatának vizsgálata” tanulmány elkészítésére. Kérdés
van-e? Nincs. 

Kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

30.       Javaslat  az  önkormányzati  alapítású  egészségügyi  és  szociális  célú  
alapítványok 2019. évi beszámolóinak tudomásulvételére

Pintér Tamás polgármester:

30., javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú
alapítványok  2019.  évi  beszámolóinak  tudomásulvételére.  Kérdezem,
hogy kérdés van-e. Nincs. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm.

31.       Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására  

Pintér Tamás polgármester:

31.,  javaslat  „Dunaújváros  Egészségügyéért”  díj  adományozására.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Nincs.  Igen?  Akkor
mikrofonba, kérlek.

Barta Endre alpolgármester:
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Szeretném javasolni,  hogy  további  egyeztetésre  ezt  a  napirendi  pontot
vegyük le, és egy későbbi időpontban tárgyaljuk. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Aki  elfogadja  képviselő  úrnak  a  javaslatát,  az  kézfelemeléssel  jelezze,
tehát arról, hogy levegyük a napirendi pontok közül. 

Egyhangúan a levételről  döntöttünk, tehát ebben én sem fogok döntést
hozni.

32.       Javaslat  a  dunaújvárosi  Csillagdomb  városrész  út-  és  közműhálózata  
kialakításával összefüggő döntés meghozatalára

Pintér Tamás polgármester:

A 32. napirendi pontot, ahogy mondtam a sportkoncepcióval kapcsolatos
napirendet,  azt  levettük  további  egyeztetésre.  A  33.  napirendi  pont,
javaslat  a  dunaújvárosi  Csillagdomb  városrész  út-  és  közműhálózata
kialakításával  összefüggő  döntés  meghozatalára  tárgyaljuk.  Kérdés,
hozzászólás van-e? Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

33.       Javaslat  a  Dunaújváros  belterület,  2976/54  helyrajzi  szám  alatt  felvett,  
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező,
„kivett  beépítetlen  terület”  megnevezésű  1300  m  2   nagyságú  ingatlan  
értékesítésére vonatkozó pályázatok értékelésére

Pintér Tamás polgármester:

34., javaslat a Dunaújváros belterület, 2976/54 helyrajzi szám alatt felvett,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező,
„kivett  beépítetlen  terület”  megnevezésű  1300  m2 nagyságú  ingatlan
értékesítésére  vonatkozó  pályázatok  értékelésére.  Kérdés  van-e?
Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.

34.       Javaslat  a  Pentelei  Mentálhigiénés  Általános  Iskolával  kötött  bérleti  
szerződés módosítására és a Zöld Kakas Líceum Kft.-vel bérleti szerződés
megkötésére  a  Dunaújváros,  Magyar  út  49.  szám  alatti  ingatlan
vonatkozásában

Pintér Tamás polgármester:
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35.,  javaslat  a Pentelei  Mentálhigiénés Általános Iskolával  kötött  bérleti
szerződés  módosítására  és  a  Zöld  Kakas  Líceum  Kft.-vel  bérleti
szerződés megkötésére a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatti ingatlan
vonatkozásában.  Kérdés  van-e  ezzel  kapcsolatosan?  Nem  látok
jelentkezőt. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

35.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna-  Hőszolgáltató  Kft.  2020.  évre  
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés
módosítására

Pintér Tamás polgármester:

36., javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2020. évre
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó támogatási szerződés
módosítására. Kérdés van-e? Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.

36.       Javaslat a Zone Bevásárlópark felől érkező csapadékvíz-elvezető hálózat  
önkormányzati tulajdonba vételét biztosító szerződés megkötésére

Pintér Tamás polgármester:

37.,  javaslat  a  Zone  Bevásárlópark  felől  érkező  csapadékvíz-elvezető
hálózat  önkormányzati  tulajdonba  vételét  biztosító  szerződés
megkötésére. Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk.

37.       Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  Közfeladat-Ellátási  
Feladattervének elfogadására

Pintér Tamás polgármester:

38.,  javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  2021.  évi  Közfeladat-Ellátási
Feladattervének elfogadására. Kérdés van-e? Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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38.       Javaslat  a  Dunanett  Nkft.  –  folyószámla-hitelkeret  meghosszabbítása  
céljából – kezességvállalás megadására

Pintér Tamás polgármester:

39.,  javaslat  a  Dunanett  Nkft.  folyószámla-hitelkeret  meghosszabbítása
céljából kezességvállalás megadására. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem
látok jelentkezőt. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze számomra! 

Egyhangú. Köszönöm szépen.

39.       Javaslat a Dunaferr Sportegyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan  

Pintér Tamás polgármester:

A 40. napirendi pontot a kettős ügyvezetés témájában levettük a napirendi
pontok  közül.  A  41.,  javaslat  a  Dunaferr  Sportegyesület  támogatási
kérelmével  kapcsolatosan.  Kérdés  van-e  ezzel  kapcsolatosan?
Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

40.       Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz
Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére

Pintér Tamás polgármester:

42., javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon-
és  felelősségbiztosításával  kapcsolatosan,  a  Hungarikum  Biztosítási
Alkusz  Kft.  bevonásával  bekért  biztosító  társaságok  ajánlatainak
értékelésére.  Kérdezem,  hogy  kérdés  van-e  ezzel  kapcsolatosan?
Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

41.       Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/1224-4/2020.  számú  
javaslata megtárgyalására

Pintér Tamás polgármester:

43. napirendi pont, javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1224-
4/2020.  számú  javaslata  megtárgyalására.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
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hozzászólás  van-e  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban.  Ugye  ezt  már
kiosztottuk képviselő-társaimnak is. Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

42.       Javaslat  Szepesi  Attila  képviselő  úr  indítványával  kapcsolatos  
döntéshozatalra

Pintér Tamás polgármester:

44.,  javaslat  Szepesi  Attila  képviselő  úr  indítványával  kapcsolatos
döntéshozatalra.  Kérdezem,  hogy  kérdés  van-e  ezzel  kapcsolatosan.
Jelentkezőt nem látok. 

Aki elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.

4  3  .       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  
igazgatási szünet elrendelésére

Pintér Tamás polgármester:

A 45. napirendi pontunk, egyben az utolsó is, javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármesteri  Hivatalában igazgatási  szünet  elrendelésére.
Kérdezem, hogy kérdés van-e ezzel kapcsolatban. Igen, van. Ja, nincs? 

Aki támogatja ezt a napirendi pontot, az kézfelemeléssel jelezze! 

Egyhangú volt. Köszönöm szépen a nagyon hatékony közreműködésüket.
További szép napot. 
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