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2021. június 30-ai rendkívüli nyílt üléséről
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(1. napirend) Jakab Péter országgyűlési képviselő

Pintér Tamás polgármester:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm megjelent képviselő-társaimat, a
hivatal  munkatársait  és mindenkit,  aki  figyelemmel követi  a munkánkat.
Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 2021. június 30-ai rendkívüli nyílt ülését 13 óra 00 perckor
megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 megválasztott képviselő közül 12 fő
jelen van. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. 

Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az  SZMSZ-ben  biztosított  jogommal  élve
hívtam össze a mai rendkívüli közgyűlést, melyen kizárólag az elfogadott
napirendi pontok tárgyalhatók.

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

1. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Duna-mente-Fejér elnevezésű különleges
gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban 

2. Javaslat  a  dunaújvárosi  sportingatlanok  vonatkozásában  üzemeltetési
szerződések megkötéséről

3. Javaslat  a  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízására  szennyvíztisztító  telep
sodorvonali  bevezetésének  műszaki  megvalósítására  kötött  szerződés
felmondásával összefüggésben

4. Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz,
Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés
felmondásával összefüggésben

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

6. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződésére vonatkozó közbeszerzési  eljárás megindítására,  a  Hungarikum
Biztosítási Alkusz Kft. és a DV N Zrt. közreműködésével

Aki ezeket a napirendi pontokat elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülés  napirendi  pontjainak
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
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Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
709/2021. (VI.30.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 30-ai
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Duna-mente  -  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban 

2. Javaslat  a  dunaújvárosi  sportingatlanok  vonatkozásában  üzemeltetési
szerződések megkötéséről

3. Javaslat  a  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízására  szennyvíztisztító  telep
sodorvonali  bevezetésének  műszaki  megvalósítására  kötött  szerződés
felmondásával összefüggésben

4. Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz,
Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés
felmondásával összefüggésben

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

6. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződésére vonatkozó közbeszerzési  eljárás megindítására,  a  Hungarikum
Biztosítási Alkusz Kft. és a DV N Zrt. közreműködésével

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném még egyszer tisztelettel köszönteni a vendégeinket, és külön
köszöntöm a mai ülésünkön a meghívásomra megjelent Jakab Pétert, a
Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  elnökét,  aki  személyes  jelenlétével
megtisztelte  a  közgyűlésünk munkáját.  Elnök úr  a  közgyűlésünk elején
jelezte számomra, hogy az első napirendi pontnál szólni szeretne. Kérem,
hogy  az  egyébként  is  meghívott  vendégeink  részére  a  közgyűlés
tanácskozási jogot biztosítson.

Aki ezt elfogadja, a tanácskozási jogot, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  a  közgyűlés
rendkívüli  nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
710/2021. (VI.30.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 30-ai
rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Pintér Tamás polgármester:

És  most  kérem  a  közgyűlést,  hogy  Jakab  Péternek,  a  Jobbik
Magyarországért  Mozgalom elnökének is  biztosítson tanácskozási  jogot
az első napirendi pontnál.

Aki biztosítja a számára, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  Jakab  Péter
országgyűlési képviselő részére a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén című határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
711/2021. (VI.30.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról Jakab Péter országgyűlési képviselő részére
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 30-ai
rendkívüli  nyílt  ülésére Jakab Péter országgyűlési  képviselő részére tanácskozási
jogot biztosít.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Duna-mente  -  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban 

2. Javaslat  a  dunaújvárosi  sportingatlanok  vonatkozásában  üzemeltetési
szerződések megkötéséről

3. Javaslat  a  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízására  szennyvíztisztító  telep
sodorvonali  bevezetésének  műszaki  megvalósítására  kötött  szerződés
felmondásával összefüggésben

4. Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz,
Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés
felmondásával összefüggésben
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5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

6. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződésére vonatkozó közbeszerzési  eljárás megindítására,  a  Hungarikum
Biztosítási Alkusz Kft. és a DV N Zrt. közreműködésével

Pintér Tamás polgármester:

A  tanácskozási  jog  biztosítása  után  megkezdjük  a  napirendek  vitáját.
Kérem,  hogy a hozzászólásuk kizárólag a tárgyalt  napirendi  pontokhoz
kapcsolódjon,  mert  az  SZMSZ-ben  biztosított  jogkörömnél  fogva
megvonom  a  szót  attól  a  képviselőtől,  akinek  hozzászólása
figyelmeztetésem ellenére a tárgytól eltér.

1.         Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Duna-mente  -  Fejér  elnevezésű  
különleges gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban 
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

1.  napirendi  pontunk  tehát  javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Duna-
mente  –  Fejér  elnevezésű  különleges gazdasági  övezet  létrehozásával
kapcsolatosan. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! Az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság a rendkívüli ülésen tárgyalta a napirendi pontot, és 7 igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e.  Képviselői  jelentkezést
nem látok. Akkor most megadom a szót Jakab Péter elnök úrnak. Elnök
úr, parancsoljon a mikrofonhoz!

Jakab Péter országgyűlési képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Köszönöm  szépen  a
lehetőséget,  hogy  szólhatok,  már  demokratikusabban  működik
Dunaújváros, mint a magyar parlament. Ezt örömmel nyugtázom. Néhány
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héttel  ezelőtt  polgármester  úr  meghívására  az  ellenzéki  pártok  elnökei
Dunaújvárosba látogattak,  köztük én is,  azért,  hogy akkor személyesen
tiltakozzunk  a  város  akkor  még  csak  tervezett  kifosztása  ellen.  Most
mondhatnám azt is, hogy akkor még nem sejtettük, hogy a Fidesz meg
fogja tenni azt Dunaújvárossal, amit megtettek Göddel, nevezetesen, hogy
milliárdos nagyságrendben fognak elvonni adóbevételt a dunaújvárosiaktól
nyilván  azért,  mert  az  itt  élő  emberek  merészeltek  többször  is  az
ellenzékre  szavazni.  Mondhatnám,  hogy  nem  is  sejtettük,  de  azt  nem
mondom, mert nagyon jól ismerjük ezt a rezsimet. Nagyon jól ismerjük azt
a  rezsimet,  amelyik  nem  kormányzati  teljesítménnyel  akar  választást
nyerni,  nem  azzal  akar  választást  nyerni,  hogy  rendezi  a  béreket,  a
nyugdíjakat, az egészségügy vagy az oktatás helyzetét, hanem fenyeget,
büntet,  osztogat,  fosztogat.  Nagyon  jól  ismerjük  annak  a  rezsimnek  a
természetét,  amelyik  valamilyen  beteges  vonzalmat  érez  a  padlás
lesöprések  iránt.  És  úgy  érzi,  hogy  amikor  tizenegy  évvel  2010  után
közeleg  a  bukás,  akkor  most  eljött  az  idő,  hogy  seprűt  ragadjon,  és
lesöpörje  a  dunaújvárosiak  padlását.  Itt  ez  történik,  semmi  más.  És
megértem,  hogy  a  dunaújvárosi  emberek  dühösek.  Rengeteg  pénzt,
rengeteg munkát, rengeteg energiát fektettek be abba, hogy ez a térség
gazdaságilag  fellendüljön,  és  várták,  hogy  majd  be  fog  érni  a  munka
gyümölcse.  Mert  persze  lehet,  hogy  egy  multinacionális  cég,  amelyik
idejön, az használja a térségnek az úthálózatát, a közműhálózatát, terheli
a  környezetet,  de  ezért  cserébe  azért  az  adóból  mégiscsak  lehet
fejleszteni,  modernizálni,  élhetőbbé, virágzóbbá tenni egy települést.  És
akkor,  amikor  ennek  a  pénznek  itt  lenne  a  helye  a  dunaújvárosi
lakosoknál,  és  várják,  hogy  ez  a  pénz  megérkezzen,  akkor  a  város
kapujában megjelenik a Fidesz, mint valami ukrán maffia, és jelzi, hogy
akkor  ő  ezt  a  pénzt  most  elvenné.  Elvenné?  Elveszi.  Amit  a
dunaújvárosiak  vetettek,  azt  a  Fidesz  le  akarja  aratni.  Hát  mifelénk
Borsodban  az  ilyenre  azt  mondják,  hogy  élősködő.  Ez  a  rendszer
élősködik  a  nemzet  testén,  élősködik  Dunaújváros  testén.  És  azt
gondolom,  hogy  erre  felelős  politikus  nem  mondhat  igent.  Ezt  csak
elutasítani lehet, ezt a rendszert. Én azért vagyok most itt, csodát ígérni
nem lehet, persze felszólítjuk a kormányt, innen is felszólítjuk a kormányt,
hogy ezt az aljasságot törölje el, ne büntesse a dunaújvárosi embereket,
adja  vissza  nekik  azt  a  pénzt,  amiért  megdolgoztak,  és  ezt  innen  is
üzenem, és megtesszük. De ami ennél talán most már fontosabb, az az,
hogy  támogatásomra,  és  az  ellenzék  egészének  a  támogatására
biztosítsam  Dunaújváros  lakosságát  és  Dunaújváros  vezetését.  Mert
2022-től  az  új  nemzeti  egység  kormány,  vezesse  bármelyik  ellenzéki
miniszterelnök-jelölt,  bármelyik,  de  véget  fog  vetni  ennek  az  esztelen
szabad rablásnak, véget fogunk vetni a tolvaj kormányzásnak, és a lopott
pénzt  vissza  fogjuk  adni  azoknak,  akik  ezért  a  pénzért  megdolgoztak,
jelen  esetben  a  dunaújvárosi  embereknek.  Legyen  szó  ipari  parkról,
iparűzési  adóról,  iskolákról  vagy elvont önkormányzati  jogkörökről.  Mert
azért egyet senki ne tévesszen szem elől, tudom, hogy elszoktunk ettől az
elmúlt tíz évben, de nem a nép van a kormányért, hanem a kormány van a
népért. Aki ezt elfelejti, az bukásra van ítélve, és legkésőbb jövőre meg is
fog bukni. Köszönöm szépen a lehetőséget, polgármester úr.
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Pintér Tamás polgármester:

Köszönjük  szépen,  elnök  úr.  És  köszönjük  szépen  a  támogatását,  a
kiállását. Én azt gondolom, hogy egész testületünk nevében is, de nyilván,
hogyha ez nem így van, testületünk pár tagja nem ért ezzel egyet, akkor
azt  majd  fogja  jelezni.  Megadnám  viszont  a  szót  Kálló  Gergely
országgyűlési képviselő úrnak. Képviselő úr, parancsoljon!

Kálló Gergely országgyűlési képviselő:

Köszönöm  szépen,  polgármester  úr.  Én  gyakran  elmondom  az  itteni
felszólalásaim előtt, hogy én nem érzek viszkető kényszert az iránt, hogy
én  itt  felszólaljak.  Akkor  szólalok  fel,  hogyha  a  parlamentből  olyan
dolgokat  tudunk  idehozni,  ami  közérdekű,  Dunaújvárost,  a  képviselő-
testületet  is  érdekelheti.  Amikor  az  ember  politikára adja a  fejét,  akkor
tudja  jól,  hogy  támadásoknak  lesz  kitéve,  megszokja  azt,  hogy  fizetett
provokátorok  nem  hagyják,  hogy  egy  rendes  lakossági  fórumot
megtartson.  Éppen  most  jövök  Ercsiből,  illetve  Rácalmásról,  ott  is
megjelentek ezek az alakok.  Azt  is  tudja,  hogy a politika nem feltétlen
úriemberek sportja, és igen nemtelen dolgokat tudnak egymásnak állítani
kormánypártból,  illetve  ellenzékből  egyaránt.  De  ami  az  elmúlt
hónapokban történt, az azért hát hogy mondjam, szóval erre soha nem
számítottam. A parlamenti patkóban nem számítottam arra, hogy a Fidesz
frakcióvezetője képviselő-társunk tragikus halálát kiforgatja, és az undorító
halálkampányára felhasználja. Nem számítottam arra se, hogy a Fidesz
államtitkára a parlamenti patkóban a Vasmű sajnálatos eseményeire azt
mondja,  hogy  fake  news,  és  fake  news-nak  minősítette.  Arra  pedig
végképp nem számítottam, hogy a helyi  Fidesz látván azt a különleges
gazdasági  övezet  kapcsán jövő híreket,  hogy nemhogy hallgat,  hanem
még nem is  szavaz akkor,  amikor  szavazhatna ellene.  Ilyenre én még
példát nem láttam a politikatörténetben. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban
önök  megbuktak  politikusként.  Most  a  különleges  gazdasági  övezet
kapcsán  megbuktak  emberként  is.  Vétkesek  közt  ugyanis  cinkos,  aki
néma. Én megkérem a helyi Fideszt, bár naív ember nem vagyok, hogy
legalább  ma  az  az  egy  szem  képviselőjük,  aki  részt  vesz  ebben  a
munkában,  álljon  ki  a  dunaújvárosiak  mellett,  mert  különben  úgy
gondolom, hogy nagyon ciki  lesz Fideszesnek lenni  ebben a városban.
Köszönöm a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Barta  Endre  alpolgármester  úrnak
megadom a szót. Alpolgármester úr, parancsoljon!

Barta Endre alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Kicsit
vártam a  gombnyomással,  mert  bíztam benne,  hogy  Cserna  képviselő
gombot  nyom,  és  nem  lesz  oka  annak,  hogy  én  szót  kérjek.
Mondanivalómat jobban szerettem volna, hogyha mind a három Fideszes
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képviselőnek  el  tudom  mondani,  de  csoda  lett  volna,  hogyha  hárman
megjelennek  egyszerre.  Ellenzéki  képviselőként  már  megtanultam  az
önök módszereit megtapasztaltam, volt olyan, hogy szót kértem, és önök
a falra  vetítettek  közben,  megpróbálva engem elhallgattatni.  Volt  olyan,
hogy  egy  a  dunaújvárosi  emberek  pénzéből  fizetett  média,  volt  olyan,
legtöbbször az történt, hogy a dunaújvárosi emberek fizetett médiájából
nem jelentek  meg  a  sajtótájékoztatóinkon,  letiltották  Pintér  Tamást,  és
letiltottak engem is.  Ezek a legaljasabb kommunista módszerek,  tisztelt
képviselő úr. Az, hogy mi a véleményem erről a gazdasági övezetről, azt
lehet tudni, illetve mi a mi véleményünk, azonban hadd figyelmeztessem
önt valamire, képviselő úr, 2019. október 25-e. Nem tudom, hogy mond-e
önnek,  Cserna  képviselő  úr,  ez  a  dátum  valamit.  Dr.  Hanák  Tamás
képviseletében történt egy bizonyos dolog. Felolvasnám önnek. Jó? „Én,
Cserna  Gábor  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
Magyarországhoz  és  annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői  tisztségemből eredő
feladataimat Dunaújváros Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása
érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  -  lelkiismeretesen  teljesítem  -,
tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára  gyakorlom.”
Azt nem tudom, hogy az „Isten engem úgy segéljen!” mondat elhangzott-
e. Képviselő úr! Ön azzal a facebook bejegyzésével, amiben egyetértett a
különleges  gazdasági  övezet  létrehozásával,  megszegte  a  képviselői
esküjét.  Nem nekünk kell  magyarázatot  adnia,  nem az itt  ülőknek kell,
hanem azoknak a bölcsődei szülőknek, az óvodába járó gyerekeknek a
szüleinek, azoknak a nyugdíjasoknak, akiktől ezeket a pénzeket ellopták.
Kérem,  gondolkozzon  el  ezen.  Hiszem,  hogy  ez  még  nem  késő.
Köszönöm a szót.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Kérdezem, hogy további jelentkező
van-e hozzászólásra. Úgy tűnik, hogy nincs. Mert... Engedjék meg, hogy
egy  picikét  indulatosabb  hangvételemet  csillapítsam  most,  amikor  azt
látom, hogy nincsen hozzászólása Cserna Gábor expolgármester úrnak,
listáról  bekerülő  önkormányzati  képviselő  úrnak,  a  Fidesz  helyi
szervezetének  vezetőjének,  nincsen  itt  számunkra,  a  nézők  számára
elmondható véleménye, mert azért nem visszafogni akkor magamat, és én
is amikor láttam az ön facebook posztját, amit bár nem tudom, hogy ön ír-
e,  írt-e  és  az  ön  gondolatait  olvashatjuk-e  ott  minden  alkalommal,  de
abban  biztos  vagyok,  hogy  ön  ezt  a  gondolatot,  ami  oda  meg  lett
fogalmazva, azt ismerte és ismeri. Számomra az olyan szinten felháborító
volt, képviselő úr, hogy azt gondolom, hogy az csak egy dolog, mint ahogy
Barta  Endre  alpolgármester  úr  elmondta,  ön  megszegte  a  képviselői
esküjét  akkor,  amikor  kijelentette  és  vicc  tárgyává  tette  azt,  amikor  a
dunaújvárosiaktól  elvesznek másfél  milliárd forintot  évente,  és azt  még
hozzáteszem még,  hogyha Iváncsától  is  még nagyjából  ekkora összeg
jönne  be,  akkor  mennyi  összegünk,  mekkora  pénze  lett  volna  a
dunaújvárosi embereknek, hogy a környezetüket, az életüket javíthassák
itt városunkban. De azért megkérdezném én egyébként azt a személyt is,
aki régebben emlékszem még ott ült és neki volt egyébként ugye kirakva
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még  táblája  akkor  ide  az  asztalhoz,  amikor  még  én  is  országgyűlési
képviselő voltam, és ugye önök nem engedték, hogy ideüljek az asztalhoz,
és szóljak a dunaújvárosiakhoz, igyekeztek volna megalázni azzal, hogy
mikrofonba beszéljek, és ott mondjam el a véleményemet akkor, amikor
Dorkota Lajos, városunk díszpolgára ott ülhetett volna, bár egyszer sem
jött el azidőtájt, és nem fejezte ki a véleményét, szóval én kíváncsi lennék
az ő véleményére is, és meg tudnám azt a gondolatmenetet, amivel ő is
megfogalmazta  azt  a  határozati  javaslatot,  amelyet  most  a  kormány
elfogadott,  és egy tollvonással elvontak a dunaújvárosi emberektől több
milliárd  forintot.  Szóval  megkérdezném Dorkota  Lajos  képviselő,  most,
elnézést,  Dorkota  Lajostól,  hogy  mire  gondolt  akkor,  amikor  bosszútól
fűtve  kicsinyes  módon  városunk  tönkretételét  indítványozó  határozatot
eljuttatja,  és  Molnár  Krisztiánt  pedig  megkéri  arra,  hogy  legyen
előterjesztője  ennek.  Azt  a  Molnár  Krisztiánt  egyébként,  aki  most  itt  a
Fidesznek  a  választókerületi  elnöke,  és  ő  képviseli  önöket,  önt  is,
képviselő úr a Fideszen belül. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit szólnak
ők, merthogy azt pontosan tudom, hogy mit szólnak a dunaújvárosiak. Az
önök cselekedetét, a Fidesznek ezt az egészen aljas lépését, amellyel ki
akarják rabolni városunkat, tudom, hogy ők elutasítják. De tudom azt is,
hogy egyébként mellettünk vannak, a városvezetés mellett vannak. Mert
szeretnénk azt, hogyha a városunk fejlődne. Önök is egyébként, önök is
tehetnének azért, hogy fejlődjön a város. Önök is tehetnének azért, hogy
épüljön,  szépüljön  a  környezetünk.  Én  abban  bíztam,  hogy  majd  önök
majd ide fognak jönni évek alatt, és majd mondják azt lekicsinylően, hogy
lám önök nem hoztak pénzt, de majd mi, a Fidesz majd idehoztuk azokat
az  összegeket,  amivel  fejleszthetjük  a  városunkat,  fejleszthetjük  a
környezetünket.  Én  bíztam  ebben,  de  önök  nem  hogy  adnak  a
városlakóknak,  hanem  elvesznek.  És  ezt  a  városlakók  egyértelműen
elítélik.  Nem tudom,  hogy ön miért  nem tiltakozik  ez  ellen a  határozat
ellen, amit benyújtott a kormány, és el is fogadott, de azt tudom, hogy mi
vissza fogjuk  szerezni  ezt  a  pénzt,  és  csak azért  is  egy élhető  várost
fogunk teremteni, bármennyire is nem akarják önök. Köszönöm szépen.

Képviselői  jelentkezésre jelentkezett  Raduka Zsuzsa képviselő asszony,
parancsoljon!

Raduka Zsuzsanna képviselő:

Köszönöm a szót.  Polgármester  Úr!  Cserna képviselő úrhoz lenne egy
kérdésem:  még  mindig  nem  érez  késztetést  arra,  hogy  elmondja  a
véleményét ebben a dologban? Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

További jelentkezőt nem látok. Képviselő úr nem érzett ezt a késztetést.
Amennyiben  nincs  több  hozzászóló,  a  döntési  javaslatot  ismertetem:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja
az alábbi javaslat megküldését Magyarország Kormányának:
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„Javaslat a Kormány a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági
övezet kijelöléséről szóló 362/2021. Korm. rendelet hatályon kívül

helyezésére

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének kezdeményezésére
Magyarország  Kormánya  a  362/2021.  számú  rendeletével  Iváncsa  és
Rácalmás  települések  közigazgatási  területén,  Kulcs  és  Adony  község
bevonásával különleges gazdasági övezetet hozott létre. 
Ezt a lépést a rácalmási Hankook gyár és az Iváncsai Ipari Park (Inpark
Dunaújváros néven) beruházásaival indokolja. Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatának mindkét településsel szerződése van, amelyek
elismerik: 
„Az Érintett Területről befolyó helyi iparűzési adó fele Rácalmás/Iváncsa
Önkormányzatát,  másik  fele  pedig  Dunaújváros  Önkormányzatát  illeti
meg, tekintettel arra, hogy az Érintett Terület ugyan Rácalmás és Iváncsa
közigazgatási  határain  belül  helyezkedik  el,  Dunaújváros  segítsége  és
szerepvállalása  nélkül  azonban  a  bevételt  eredményező  beruházások
nem jöhetnének létre.”
A  rácalmási  Hankook  gyár  építése  részben  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város tulajdonában álló területekre épült, városunk pedig a területen lévő
közművek tervezéséből és megépítéséből is jócskán kivette a részét.
Az  Iváncsai  Ipari  Park  (Inpark  Dunaújváros  néven)  megépítését  teljes
egészében  Dunaújváros  állta.  2016-ban  Orbán  Viktor  ígérte  meg
Dunaújvárosnak az ipari parkot. Végül Orbán Viktor ígérete ellenére ez az
ipari park nem Dunaújvárosban valósult meg hanem Iváncsán, nem lett
500 hektár, csak 100.
Különleges gazdasági övezet esetében a helyi iparűzési és építményadó
bevételek már nem a településhez,  hanem a megyei  önkormányzathoz
folynak majd be.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával semmiféle egyeztetés
nem történt a lépésről, holott a Fejér Megyei Közgyűlés és Magyarország
Kormányának figyelmét is felhívtuk arra, hogy ez a lépés kiemelten káros
Dunaújvárosra nézve. 
Molnár Krisztián a kormányrendelet elfogadásának másnapján küldött egy
levelet,  amelyben  úgy  fogalmazott:  "Nem  tisztem  vizsgálni,  hogy  a
megkötött  megállapodások  mennyiben  jogszerűek,  mennyiben
arányosak."  Vagyis  a  döntést  kezdeményező Molnár  Krisztián  elismeri:
fogalma  sincs  a  kormánydöntés  valódi  hatásairól,  de  azt  tudja,  hogy
Iváncsa  és  Rácalmás  mostantól  nem  tudja  a  Dunaújvárossal  kötött
szerződését  teljesíteni  és  az  iparűzési  adó  felét  tovább  utalni,  hiszen
hozzájuk nem folyik be egy fillér sem. 
Dunaújváros így a javaslat elfogadása miatt több milliárd forinttól esik el,
óvatos becslések szerint minden egyes dunaújvárosira 100 ezer forinttal
jut majd kevesebb.
A  döntés  különösen  is  káros,  hiszen  már  az  idei  költségvetésben  684
millió forintos lyuk keletkezik, ekkora az az összeg, amit a Hankook már az
idén sem fog befizetni a városnak. 
Dunaújváros viszont ettől függetlenül az idén 1800 millió forintot fizet be a
magyar  államnak  szolidaritási  hozzájárulás  címen.  Ezt  az  adót  azért
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fizetjük, hogy azt az állam a szegényebb településekre költse, városunk
tehát szolidáris a szegényebb településekkel. 
Ez a kormánydöntés a javak egyenlőtlen elosztását eredményezi, ugyanis
míg jelenleg Iváncsa, Rácalmás és Dunaújváros osztozik a bevételeken,
vagyis  három település  majdnem 52  ezer  lakossal,  addig  a  jövőben  4
település fog, amelyeknek a lakosságszáma nem éri el a 15 ezret. Vagyis
kevesebb mint harmad annyi ember kap majd a javakból.
Mindezek  fényében  látható,  hogy  ez  egy  átgondolatlan,  igazságtalan
döntés, ami nem a szakmai szempontok és a térségben élők érdekeinek
figyelembe vételével készült el.
Ezért felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy helyezze hatályon kívül
a  Duna-mente  –  Fejér  különleges  gazdasági  övezet  kijelöléséről  szóló
362/2021. Korm. rendeletét. Ha Magyarország Kormánya valóban segíteni
akar a térségen, akkor ne egymás ellen játssza ki a térség településeit,
hanem plusz forrásokat adjon az itt élőknek.”

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

Tisztelt  Képviselő-társaim!  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,  kérem,
igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az állásfoglalás kialakítására a Duna-mente – Fejér
elnevezésű  különleges  gazdasági  övezet  létrehozásával  kapcsolatban  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna
Gábor), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
712/2021. (VI.30.) határozata

állásfoglalás kialakítására a Duna-mente - Fejér elnevezésű különleges
gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  az
alábbi javaslat megküldését Magyarország Kormányának:

„Javaslat a Kormány a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági
övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül

helyezésére

Molnár  Krisztián,  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  elnökének  kezdeményezésére
Magyarország Kormánya a 362/2021. (VI. 28.) számú rendeletével Iváncsa és
Rácalmás  települések  közigazgatási  területén,  Kulcs  és  Adony  község
bevonásával különleges gazdasági övezetet hozott létre. 
Ezt  a  lépést  a  rácalmási  Hankook  gyár  és  az  Iváncsai  Ipari  Park  (Inpark
Dunaújváros)  beruházásaival  indokolja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának mindkét településsel szerződése van, amelyek elismerik: 
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„Az  Érintett  Területről  befolyó  helyi  iparűzési  adó  fele  Rácalmás/Iváncsa
Önkormányzatát,  másik  fele  pedig  Dunaújváros  Önkormányzatát  illeti  meg,
tekintettel arra, hogy az Érintett Terület ugyan Rácalmás/Iváncsa közigazgatási
határain belül helyezkedik el, Dunaújváros segítsége és szerepvállalása nélkül
azonban a bevételt eredményező beruházások nem jöhetnének létre.”
A rácalmási Hankook gyár építése részben Dunaújváros MJV tulajdonában álló
területekre történt, városunk pedig a területen lévő közművek tervezéséből és
megépítéséből is jócskán kivette a részét.
Az  Iváncsai  Ipari  Park  (Inpark  Dunaújváros)  megépítését  teljes  egészében
Dunaújváros állta. 2016-ban Orbán Viktor ígérte meg Dunaújvárosnak az ipari
parkot.  Végül  Orbán  Viktor  ígérete  ellenére  ez  az  ipari  park  nem
Dunaújvárosban valósult meg hanem Iváncsán, nem lett 500 hektár, csak 100.
Különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  helyi  iparűzési  és  építményadó
bevételek  már  nem  a  településekhez,  hanem  a  megyei  önkormányzathoz
folynak majd be.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával semmiféle egyeztetés nem
történt  a  lépésről,  holott  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  és  Magyarország
Kormányának  figyelmét  is  felhívtuk  arra,  hogy  ez  a  lépés  kiemelten  káros
Dunaújvárosra nézve. 
Molnár Krisztián a kormányrendelet elfogadásának másnapján küldött levelet,
amelyben  úgy  fogalmaz:  "Nem  tisztem  vizsgálni,  hogy  a  megkötött
megállapodások  mennyiben  jogszerűek,  mennyiben  arányosak."  Vagyis  a
döntést  kezdeményező  Molnár  Krisztián  elismeri:  fogalma  sincs  a
kormánydöntés  valódi  hatásairól,  de  azt  tudja,  hogy  Iváncsa  és  Rácalmás
mostantól  nem  tudja  a  Dunaújvárossal  kötött  szerződését  teljesíteni  és  az
iparűzési adó felét tovább utalni, hiszen hozzájuk nem folyik be egy fillér sem. 
Dunaújváros így a javaslat elfogadása miatt több milliárd forinttól esik el, óvatos
becslések  szerint  minden  egyes  dunaújvárosira  100  ezer  forinttal  jut  majd
kevesebb.
A döntés különösen is  káros,  hiszen már az idei  költségvetésben 684 millió
forintos lyuk keletkezik, ekkora az az összeg, amit a Hankook már az idén sem
fog befizetni a városnak. 
Dunaújváros  viszont  ettől  függetlenül  az  idén  1800  millió  forintot  fizet  be  a
magyar államnak szolidaritási  hozzájárulás címén. Ezt az adót azért fizetjük,
hogy azt az állam a szegényebb településekre költse, városunk tehát szolidáris
a szegényebb településekkel. 
Ez a kormánydöntés a javak egyenlőtlen elosztását eredményezi, ugyanis míg
jelenleg  Iváncsa,  Rácalmás  és  Dunaújváros  osztozik  a  bevételeken,  vagyis
három település majdnem 52 ezer lakossal, addig a jövőben 4 település fog,
amelyeknek a lakosságszáma nem éri  el  a  15 ezret.  Vagyis  kevesebb mint
harmad annyi ember kap majd a javakból.
Mindezek fényében látható, hogy ez egy átgondolatlan, igazságtalan döntés,
ami nem a szakmai szempontok és a térségben élők érdekeinek figyelembe
vételével készült el.
Ezért  felszólítjuk  Magyarország  Kormányát,  hogy  helyezze  hatályon  kívül  a
Duna-mente – Fejér különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021.
(VI.28.) Korm. rendeletét. Ha Magyarország Kormánya valóban segíteni akar a
térségen, akkor ne egymás ellen játssza ki a térség településeit, hanem plusz
forrásokat adjon az itt élőknek.”
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a jegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2021. július 5.

Pintér Tamás polgármester:

Hogy mondta képviselő úr? Vétkesek közt cinkos aki néma. 11 igen sza-
vazattal és 1 nem szavazattal, aki Cserna Gábor, nem szavazott, azt mon-
dom, hogy nem szavazott. Ettől függetlenül elfogadtuk a határozati javas-
latot. Köszönöm szépen, képviselő-társaim. 20 perc szünetet rendelek el.

Szünet
Szünet után:

2.         Javaslat  a  dunaújvárosi  sportingatlanok  vonatkozásában  üzemeltetési  
szerződések megkötéséről
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője
Vertig Csaba, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Folytatjuk a munkánkat. Tehát folytatjuk a munkánkat 13 óra 43 perckor.
Megállapítom, hogy a jelen lévő képviselők száma 11 fő, Cserna Gábor
képviselő úr úgy tűnik elhagyta a helyszínt meglepő módon, illetve nem,
nem meglepő módon. 2. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat a
dunaújvárosi  sportingatlanok  vonatkozásában  üzemeltetési  szerződés
megkötéséről.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Közgyűlés! A
napirendi  pontot  a  rendkívüli  ülésen  tárgyaltuk,  és  mind  a  három
határozati  javaslatot,  az  I.,  II.  meg  a  III.  határozati  javaslatot  7-7  igen
szavazattal közgyűlésnek tárgyalási elfogadásra javasolja.

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A rendkívüli bizottsági
ülésen  tárgyaltuk  a  napirendi  pontot  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottságon, és az I. határozati javaslatot 7 igen, a II.
határozati  javaslatot  7  igennel  és  a  III.  határozati  javaslatot  7  igennel
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Felhívom  Tisztelt  Képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  az  előterjesztés,  ahogy  elnök  úr  is  mondta,  I-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:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése – a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG
Zrt.  közötti,  2021.  július 1.napjától 2022.  december 31.-ig  között  terjedő
időtartamra  szóló, a  dunaújvárosi  Tornacsarnokra,  Sporttelepre  és  a
Csónakházra  vonatkozó üzemeltetési  szerződést  elfogadja  azzal,  hogy
teljesítési  biztosítékot  nem  kér,  felhatalmazza  annak  megkötésére  a
polgármestert.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a
sportingatlanok  közül  a  Sporttelep  (Stadion  és  öltözők)  üzemeltetésére
2021. július 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig havi bruttó 1 millió 500
ezer Ft üzemeltetési  díjat;  összesen  bruttó  3 millió Ft-ot  biztosít
átcsoportosítás útján.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a
sportingatlanok közül a Tornacsarnok és Csónakház üzemeltetésére 2021.
július  1.  napjától  2021.  december  31-ig  havi  bruttó  2  millió  Ft
üzemeltetési  költséget;  összesen  bruttó  12  millió  Ft-ot  biztosít
átcsoportosítás útján.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Zrt.-vel  üzemeltetési  szerződés
megkötéséről  a  dunaújvárosi  Tornacsarnokra,  Sporttelepre  (stadion)  és  a
Csónakházra  vonatkozóan  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
713/2021. (VI. 30.) határozata

DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről
a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és 

a Csónakházra vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  DMJV
Önkormányzata és a DVG. Zrt.  közötti,  2021. július 01.-  2022. december 31.
között terjedő időtartamra szóló, a  dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre
és a Csónakházra vonatkozó,  a határozat mellékleteként csatolt üzemeltetési
szerződést elfogadja azzal, hogy teljesítési biztosítékot nem kér, felhatalmazza
annak megkötésére a polgármestert.

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

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

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
nevezett sportingatlanok közül a Sporttelep (Stadion és öltözők) üzemeltetésére
2021. július 01. napjától 2021. augusztus 31. napjáig havi bruttó 1.500.000,- Ft,
azaz  egymillió-ötszázezer  forint  üzemeltetési  díjat;  összesen  bruttó
3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forintot biztosít a 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete  “14.
a  Dunaújvárosi  Turisztika  működtetésével  és  rendezvényekkel  kapcsolatos
kiadások” sorról a 7. melléklet 14. cím dologi kiadásokra történő átcsoportosítás
útján.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
nevezett  sportingatlanok közül  a Tornacsarnok és Csónakház üzemeltetésére
2021.  július 01. napjától 2021. december 31-ig havi bruttó 2.000.000,- Ft,
azaz kettőmillió forint üzemeltetési költséget; összesen bruttó 12.000.000,-
Ft,  azaz  tizenkettőmillió  forintot  biztosít  a  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati
rendelet  8.  melléklet  13.  “Sport  célok  és  feladatok”  13.1.  “Amatőr
sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra” sorról
az 7. melléklet  14. cím “Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások” sorra
történő átcsoportosítás útján biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  2.  és  3.  pontokban  foglalt  kötelezettségvállalásokat  a  2021.  évi
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester
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              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
              - a költségvetés módosításáért:
                a jegyző
              - a költségvetés módosításáért való közreműködésben

                        a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása

Pintér Tamás polgármester:

A II.  döntési  javaslatunkat  ismertetem:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a  Dunaújvárosi  Jégkorong Kft. közötti,  2021.  július
1.napjától  2022.  december  31.  között  terjedő  időtartamra  szóló, a
dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozó üzemeltetési szerződést elfogadja,
utasítja  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására, és  felkéri  a határozat
közlésére.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
jegyzőt  a  közbeszerzési  és  tervpályázati  hirdetmények  feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. MvM rendelet 34. § (13) bekezdése alapján a közbeszerzésekről
szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  137.  §  (2) bekezdése  szerinti,
szerződéskötési  szándékra  vonatkozó  (önkéntes  előzetes  átláthatóságra
vonatkozó) hirdetmény közzétételére a rendelet 13. melléklete szerint, mivel
versenyeztetés nélkül, közbeszerzési/beszerzési eljárás mellőzésével kíván
szerződést kötni.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Jégkorong  Kft.-vel  üzemeltetési  szerződés
megkötéséről a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
714/2021. (VI. 30.) határozata

a Jégkorong Kft.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről
 a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  DMJV
Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Jégkorong  Kft. közötti,  2021.  július  01.-
2022.  december  31.  között  terjedő  időtartamra  szóló, a  dunaújvárosi
Jégcsarnokra  vonatkozó jelen  határozat  mellékletét  képező  üzemeltetési
szerződést elfogadja, utasítja a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri
jelen határozat közlésére.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt a
közbeszerzési  és  tervpályázati  hirdetmények  feladásának,  ellenőrzésének  és
közzétételének  szabályairól,  a  hirdetmények  mintáiról  és  egyes  tartalmi
elemeiről,  valamint  az  éves  statisztikai  összegezésről  szóló  44/2015.  (XI.  2.)
MvM rendelet 34. § (13) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  137.  §  (2)  bekezdése  szerinti,  szerződéskötési  szándékra
vonatkozó  (önkéntes  előzetes  átláthatóságra  vonatkozó)  hirdetmény
közzétételére  a  rendelet  13.  melléklete  szerint,  mivel  versenyeztetés  nélkül,
közbeszerzési/beszerzési eljárás mellőzésével kíván szerződést kötni.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jegyző 2. pont
                    a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 1. pont
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                     megküldését  követő 8 napon belül

        - az üzemeltetési szerződés aláírására, hirdetmény közzétételére: 
           a határozat  érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
           1. - 2. pont

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  III.  döntési  javaslatunkra,  amely  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése  –  a  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata és a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft. közötti, 2021. július 1.-től 2022. december 31. között terjedő
időtartamra  szóló, a  dunaújvárosi  Sportcsarnokra  (kézilabdacsarnok,
VIP  helyiségek;  egyéb  épületekre  (klubház,  szálló  és  étterem)
vonatkozó üzemeltetési szerződést elfogadja, utasítja a polgármestert a
szerződés aláírására és felkéri jelen határozat közlésére.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés
megkötéséről a dunaújvárosi Sportcsarnokra (kézilabdacsarnok, VIP helyiségek;
egyéb  épületek  (klubház,  szálló  és  étterem)  vonatkozóan című  határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
715/2021. (VI. 30.) határozata
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a DKKA Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről
 a dunaújvárosi Sportcsarnokra (kézilabdacsarnok, VIP helyiségek; 

egyéb épületek (klubház, szálló és étterem) vonatkozóan

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  DMJV
Önkormányzata és a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.  közötti, 2021. július 01.- 2022. december 31. között terjedő időtartamra szóló, a
dunaújvárosi  Sportcsarnokra  (kézilabdacsarnok,  VIP  helyiségek;  egyéb
épületekre  (klubház,  szálló  és  étterem)  vonatkozó jelen  határozat  mellékletét
képező üzemeltetési szerződést elfogadja, utasítja a polgármestert a szerződés
aláírására és 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
                - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                  közlését követő 30 napon belül

3.         Javaslat  a  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízására  szennyvíztisztító  telep  
sodorvonali  bevezetésének  műszaki  megvalósítására  kötött  szerződés
felmondásával összefüggésben
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 3. napirendi  pontunkra, amely javaslat  a Makay Ügyvédi  iroda
megbízására szennyvíztisztító telep sodorvonali  bevezetésének műszaki
megvalósítására kötött szerződés felmondásával összefüggésben. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  7  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:
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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!  A  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság  a  mai  rendkívüli  bizottsági  ülésén  a  3.  napirendi  pontként
tárgyalta,  és  a  határozati  javaslatot  7  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Nincs.  Én  annyit
jegyeznék  meg  ezzel  az  üggyel  kapcsolatosan,  hogy  ez  az  eset  is,
amelyről  itt  szó  van,  egy  olyan  bizonyos  csontváz,  amely  kiesett  a
szekrényből  azután,  miután  megkezdtük  önkormányzati  munkánkat,  és
amely még most is húzódik bár, de én azt gondolom, hogy illetve bízok
benne, hogy hamarosan a törvény, az igazságosság helyreáll, és kiderül
az  igazság.  A döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a  szennyvíztisztító
telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a  BRIVI-SZER
Kft.-vel  kötött  szerződés felmondásával  összefüggő egyes jogi  feladatok
ellátásával,  irattanulmányozás, kereseti terv, előzetes szakértői kirendelés
iránti  közjegyzői  nem-peres  eljárás  és  keresetszerkesztés,  valamint
perindítás,  továbbá az eljárás során a jogi képviselet ellátásával, valamint
az  önkormányzat  részére  az  üggyel  összefüggő  jogi  tanácsadással  a
Makay Ügyvédi Irodát bízza meg az ügyvédi megbízási szerződés szerint.
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,
hogy a megbízási díjra bruttó 2 millió Ft keretösszeg erejéig forrást biztosít.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízásáról  a
szennyvíztisztító  telep sodorvonali  bevezetésének múszaki  megvalósítására kötött
szerződés megszüntetésével összefüggésben című határozati javaslatot – mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
716/2021. (VI.30.)   határozata  

a Makay Ügyvédi iroda megbízásáról a szennyvíztisztító telep sodorvonali
bevezetésének műszaki megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével

összefüggésben
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a
BRIVI-SZER  Kft-vel  kötött  szerződés felmondásával  összefüggő  egyes  jogi
feladatok  ellátásával,  irattanulmányozás,  kereseti  terv,  előzetes  szakértői
kirendelés iránti  közjegyzői  nem-peres eljárás és keresetszerkesztés valamint
perindítás,  továbbá az eljárás során a jogi  képviselet  ellátásával,  valamint  az
önkormányzat  részére  az  üggyel  összefüggő  jogi  tanácsadással  a  Makay
Ügyvédi Irodát (székhely: (székhely: 1135 Budapest, Fáy utca 72/A 2. em. 2.,
képv.: Dr. Makay Péter irodavezető ügyvéd) bízza meg a határozat mellékletét
képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy

az 1. pontban meghatározott  megbízási díjra bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó
kétmillió  forint  keretösszeget biztosít  a 2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete  7.
melléklet 13. Sportcélok és feladatok dologi kiadás sora terhére.

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

                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő

                megérkezésétől számított 8 napon belül
                        - a megbízási szerződés aláírására: a véleményezést követő 
                          30  napon belül

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során
vegye  figyelembe, egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                         a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

                 - a költségvetés tervezéséért:
                   a Jegyző
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
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4.         Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi  
Víz,  Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés
felmondásával összefüggésben
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  Mészáros  Emese
Ügyvédi  Iroda  megbízására  a  Dunaújvárosi  Víz,  Csatorna-  és
Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés  felmondásával
összefüggésben. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  ügyrendi  bizottság  a
napirendet  tárgyalta  a  4.-ként,  és  7  igen  szavazattal  közgyűlési
határozatot 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  Közgyűlés! A pénzügyi bizottság az 5.
napirendi pontként tárgyalta ezt a napirendi pontot, és 7 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Itt
is egy kis rövid megjegyzést engedjenek meg, hogy tegyek. A napirendi
pontból  kiderül,  hogy  a  DVCSH  Kft.  feljelentette  a  várost,  próbálja
megtorolni azt, hogy végre a városvezetés igyekszik jó kezekbe helyezni
városunk  közszolgáltatását.  Nyilván  ez  számukra  nem  tetszik,  tetsző
dolog,  de  én  azt  gondolom,  hogy  ahogy  mondtam,  hogy  bízok  az
igazságosságban, és az igazaknak, az igazságoknak a kiderülésében, úgy
ebben az esetben is biztos vagyok, hogy az igazság a mi oldalunkon van,
és helyes dolog volt az, amikor megpróbáltuk eltávolítani azokat városunk
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életéből,  akik  több  évtizede  károsítják  a  városlakókat.  Számunkra,
számomra ez mindig is akkora prioritás volt, amely miatt hegyeket tudtam
volna  megmozdítani  úgy,  hogy  egyébként  egy  ilyen  per,  amit  most
beadtak ellenünk, már nem kihívás, bár nyilván ők majd igyekeznek még
minden további galádságot megtenni annak érdekében, hogy a városunk
lakóit ne érje kár a jövőben. Példának okáért tudomásunk van arról, hogy
a  mai  nap  biztonsági  őrökkel  látták  el  azokat  a  távhőszolgáltatáshoz
szükséges telephelyeket, amely a holnapi nappal kerülne átadásra az új
szolgáltatónak.  Biztonsági  őröket  állítottak  oda,  hogy  megpróbálják
megakadályozni,  hogy  biztonságos  legyen  a  városunkban  a
távhőszolgáltatás. Biztonsági őröket állítottak oda, hogy megakadályozzák
azt, hogy visszavegyük a vagyontárgyainkat. Én azt gondolom, hogy ez az
eset is minősíti őket, de biztos vagyok abban is, hogy helyre fog állni az
igazság. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy a  Dunaújvárosi  Víz,
Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  távhő  üzemeltetési  szerződés
felmondásával összefüggő megállapítási  per  vonatkozásában egyes  jogi
feladatok  ellátásával,  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok
áttanulmányozásával,  feldolgozásával,  az  illetékes  bíróság  előtt  a  peres
képviselettel, valamint az önkormányzat részére az üggyel összefüggő jogi
tanácsadással  a Mészáros Emese Ügyvédi Irodát  bízza meg az ügyvédi
megbízási szerződés szerint.
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,
hogy a megbízási díjra bruttó 2 millió Ft keretösszeg erejéig forrást biztosít. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Mészáros Emese Ügyvédi iroda megbízására a
Dunaújvárosi  Víz,  Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  távhő  üzemeltetési
szerződés  felmondásával  összefüggésben  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
717/2021. (VI.30.)   határozata  

a Mészáros Emese Ügyvédi iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és
Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési szerződés felmondásával

összefüggésben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési
szerződés felmondásával összefüggő megállapítási per vonatkozásában egyes
jogi  feladatok  ellátásával,  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok
áttanulmányozásával,  feldolgozásával,  az  illetékes  bíróság  előtt  a  peres
képviselettel,  valamint  az  önkormányzat  részére  az  üggyel  összefüggő  jogi
tanácsadással a Mészáros Emese Ügyvédi Irodát (1062 Budapest, Andrássy út
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113.,  képv.:  Dr.  Mészáros Emese ügyvéd) bízza meg a határozat  mellékletét
képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy

az 1. pontban meghatározott megbízási díjra  bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó
kétmillió  forint  keretösszeget biztosít  a 2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. a
melléklet 13. „sport célok és feladatok” 3. „dologi kiadások” sorról a 7. melléklet
14.   „vagyongazdálkodási  feladatok”  3.  „dologi  kiadások”  sorokra  történő
átcsoportosítás útján biztosítja. 

Felelős  :    - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő

                megérkezésétől számított 8 napon belül
                        - a megbízási szerződés aláírására: a véleményezést követő 
                          30 napon belül

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során
vegye  figyelembe, egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                        a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

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

              a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője

5.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési  tervének  1.  számú
módosítására.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi  bizottság  az  5.  napirendi  pontként  tárgyalta  a  rendkívüli
bizottsági  ülésén,  és  7  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérem  jegyző  urat,  hogy  ismertesse  a
közbeszerzési és bíráló bizottság véleményét. 

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Ismertetem  az  önkormányzat
közbeszerzési  és bíráló  bizottság 6/2021.  (VI.29.)  Kbb.  határozatát:  Az
önkormányzat  közbeszerzési  és  bíráló  bizottsága  4  igen  szavazattal
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak  minősítette  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési  tervének  1.  számú
módosítására” irányuló, illetve tárgyú előterjesztést. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  jegyző  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó közbeszerzési  tervének 1.
számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét
elfogadja.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elrendeli
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó
közbeszerzési  tervének  1.  számú  módosítással  egységes  szerkezetbe
foglalt közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti,
valamint  az  elektronikus  közbeszerzés  részletes  szabályairól  szóló
424/2017. kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
718/  2021. (VI.30.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elrendeli
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évre  vonatkozó
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: a közzétételre 2021. július 16.

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

6.         Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  
felelősségbiztosítási  szerződésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás
megindítására,  a  Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.  és  a  DV  N  Zrt.
közreműködésével
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  6.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosítási
szerződésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  megindítására,  a
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. és a DV N Zrt. közreműködésével. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.
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Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Az  ügyrendi  bizottság  a
napirendi  pontot  6.-ként  tárgyalta  az  ülésén,  és  7  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  a  bizottsági  ülésen  2.  napirendi  pontként
tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot,  és  7  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Amennyiben  nincs,  a
döntési  javaslatot  ismertetem,  amely  kicsit  hosszú  lesz,  a  türelmüket
kérem.  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosítását  közbeszerzési  eljárás  keretén  belül  kívánja
benyújtani  a  2022.  január  1.  és  2024.  december  31.  napja  közötti
időszakra  vonatkozóan  (a  végső  biztosított  mennyiség  tekintetében
szükséges majd a 2, illetve a maximum 3 év között úgy választani, hogy a
közbeszerzési  eljárás a  nemzeti  eljárásrendben maradjon.)  az  alábbiak
szerint:
- a vagyont illetően
a.) tűzkárra,
b.) viharkárra,
c.) vezetékesvíz-kárra,
d.) betöréses lopásra,
e.) üvegbiztosításra,
f.) ügyviteli és számítástechnikai berend. „all risks” biztosítására
valamint
- tevékenységi felelősség biztosításra
- munkáltatói felelősség biztosításra.
 Bérbe adói felelősségbiztosításra
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 Közfeladat ellátására felhatalmazott munkavállalók 
felelősségbiztosítására

 Orvos felelősségbiztosításra
 Úthiba és növényzet által okozott károkra
 Rongálási károkra
Rablás és vandalizmus károkra.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.
pontban meghatározott feladat ellátására felkéri a DV N Zrt. tudomásával
a  Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.-t,  hogy  az  eljárást  az  alábbiak
nyilatkozatok, adatszolgáltatások szerint készítse elő:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazza  polgármestert  a  Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.  által
előkészített,  a  hatályos  megbízási  szerződés  kiegészítése  aláírására  a
vagyon-  és  felelősségbiztosítási  szerződés  megújítására  vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik,
hogy a közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrend szerint lebonyolítható.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. teljesítési segédként az
Őszy Ügyvédi Irodát vonja be saját költségén. Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,  hogy az Őszy Ügyvédi
Iroda a Hungarikum Biztosítási  Alkusz Kft.  felé számlázza ki  az eljárás
lebonyolításának  költségét,  amelyet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatával és a DV N Zrt.-vel szemben nem érvényesíthet. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése biztosítja a
szükségszerűen módosított  2021. évi közbeszerzési terv rendelkezésre
állását az eljáráshoz való becsatolása érdekében.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Hungarikum Alkusz Biztosítási Kft.-t a becsült érték számítás elvégzésére,
valamint  nyilatkozik  jelen  határozatában  foglaltak  szerint  közbeszerzési
eljárás tárgyát képező szolgáltatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre
állásáról. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazza  a  polgármestert  az  EKR  rendszerben  szükséges
meghatalmazás  megadására  az  Őszy  Ügyvédi  iroda  részére,  a
közbeszerzési dokumentumok közgyűlés elé terjesztésétől eltekint.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem ír elő a
közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlati biztosítékot, és nem ír elő a Kbt.
75.  §  (2)  bekezdés  e)  pont  szerinti  eredménytelenséget,  mert  a
közbeszerzés nem feltételes, nem kér jótállási biztosítékot. 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik,
hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezetet 2022., 2023. és 2024. években
a  költségvetésben  fogja  biztosítani  20  millió  Ft/év  összeg  erejéig,
felhatalmazza  a  polgármestert  írásbeli  nyilatkozat  kiállítására  a  fedezet
rendelkezésre állásáról.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul
veszi,  hogy  a  közbeszerzési  eljárást  legkésőbb  2021.  09.  hó  01.-ig
szükséges  megindítani,  továbbá,  hogy  az  adatközlőben  szereplő
vagyonértékek és limitek nem megfelelőek, egyúttal a 2021-es építőipari
egységárak  alapján  számolt  vagyonértéket  elfogadja  a  javasolt
felelősségbiztosítási limitekkel (20 millió Ft/kár és 100 millió Ft/év).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja,
hogy a közbeszerzési  eljárás során beérkező összes közbeszerzésjogi,
biztosításszakmai  kérdés  megválaszolása  a  Hungarikum  Alkusz
Biztosítási  Kft.  feladata,  a  biztosított  vagyontárgyakra  (a  biztosítás
tárgyára) érkező kérdés, viszont a DV N Zrt., illetve Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata feladata. 

     
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötendő  vagyon-  és
felelősségbiztosítási szerződés fedezetét, 20 millió Ft/év összeget a 2022.,
2023. és 2024. évi költségvetési rendeletek tervezésekor vegye figyelembe.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, a
Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.,  és  a  DV  N  Zrt.  közreműködésével  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
719/  2021.     (  VI.30.  )     határozata   

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, a Hungarikum

Biztosítási Alkusz Kft., és a DV N Zrt. közreműködésével

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosítását
közbeszerzési eljárás keretén belül  kívánja megújítani a 2022. január 01. és
2024. december 31. napja közötti  időszakra vonatkozóan( a végső biztosított
mennyiség tekintetében szükséges majd a 2, illetve a maximum 3 év között úgy
választani, hogy a közbeszerzési eljárás a nemzeti eljárásrendben maradjon.)
az alábbiak szerint:
- a vagyont illetően
a.) tűzkárra,
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b.) viharkárra,
c.) vezetékesvíz-kárra,
d.) betöréses lopásra,
e.) üvegbiztosításra,
f.) ügyviteli és számítástechnikai berend. „all risks” biztosítására
valamint
- tevékenységi felelősség biztosításra
- munkáltatói felelősség biztosításra.
Bérbe adói felelősségbiztosításra
Közfeladat ellátására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítására
Orvos felelősségbiztosításra
Úthiba és növényzet által okozott károkra
Rongálási károkra
Rablás és vandalizmus károkra.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
meghatározott feladat ellátására felkéri a DV N Zrt. tudomásával  a Hungarikum
Biztosítási  Alkusz  Kft.-t,  hogy  az  eljárást  az  alábbiak  nyilatkozatok,
adatszolgáltatások szerint készítse elő:

2.1 Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza
polgármestert a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. által előkészített, a hatályos
megbízási szerződés kiegészítése aláírására a vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződés megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására..

2.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy
a közbeszerzési eljárás nemzeti értékrend szerint lebonyolítható.

2.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.  teljesítési  segédként  az  Őszy
Ügyvédi  Irodát  vonja  be  saját  költségén.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  Öszy  Ügyvédi  Iroda  a
Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.  felé  számlázza  ki  az  eljárás
lebonyolításának  költségét,  melyet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatával és a DV NZrt.-vel szemben nem érvényesíthet. 

2.4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  biztosítja  a
szükségszerűen módosított  2021. évi közbeszerzési terv rendelkezésre állását
az eljáráshoz való becsatolása érdekében.

2.5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Hungarikum  Alkusz  Biztosítási  Kft.-t  a  becsült  érték  számítást  elvégzésére,
valamint nyilatkozik jelen határozatában foglaltak szerint közbeszerzési eljárás
tárgyát képező szolgáltatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre állásáról. 

2.6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert az EKR rendszerben szükséges meghatalmazás megadására az
Őszy  Ügyvédi  iroda részére,  a  közbeszerzési  dokumentumok közgyűlés  elé
terjesztésétől eltekint.
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2.7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem ír elő az 1.
pontban jelzett közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlati biztosítékot,  és nem ír
elő  a  Kbt.  75.  §  (2)  bek.  e)  pont  szerinti  eredménytelenséget,  mert  a
közbeszerzés nem feltételes, nem kér jótállási biztosítékot. 

2.8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy
a  rendelkezésre  álló  anyagi  fedezetet  2022.,  2023.  és  2024.  években  a
költségvetésben  fogja  biztosítani  20.000.000,-  Ft/év  összeg  erejéig,
felhatalmazza  a  polgármestert  írásbeli  nyilatkozat  kiállítására  a  fedezet
rendelkezésre állásáról.

2.9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy az 1. pontban jelzett közbeszerzési eljárást legkésőbb 2021.09 hó 01.-ig
szükséges megindítani, továbbá, hogy az adatközlőben szereplő vagyonértékek
és limitek nem megfelelőek, egyúttal a 2021-es építőipari egységárak alapján
számolt vagyonértéket elfogadja a javasolt felelősségbiztosítási limitekkel (20
MFt/kár és 100 Mft/év).

2.10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
a  jelen  határozat  1.  pontjában  jelzett  közbeszerzési  eljárás  során  beérkező
összes  közbeszerzésjogi,  biztosításszakmai  kérdés  megválaszolása  a
Hungarikum Alkusz Biztosítási  Kft.  feladata,  a  biztosított  vagyontárgyakra  (a
biztosítás  tárgyára)  érkező  kérdés,  viszont  a  DV N Zrt.,  illetve  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                         a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője

              a DV N Zrt. vezérigazgatója
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                         a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
                         a jegyző 2.4.pont

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

     
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,

hogy az 1. pontban jelzett  közbeszerzési  eljárás eredményeként megkötendő
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés fedezetét 20.000.000,- Ft/év összeget
a  2022.,  2023.  és  2024.  évi  költségvetési  rendeletek  tervezésekor vegye
figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester

             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

            - a költségvetés módosításáért:
    a jegyző

             - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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     a pénzügyi bizottság elnöke
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

              - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                  közreműködésért:

     a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a 2022., 2023. és 2024. évi költségvetési rendeleteinek
                 tervezésének időpontja

Pintér Tamás polgármester:

Felhívom  Tisztelt  Képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  a  közgyűlés  2021.
július 15-én rendes ülést tart,  illetve előre láthatólag – valaki beleírta a
forgatókönyvembe  -  a  jövő  héten  ismételten  rendkívüli  közgyűlést  kell
tartanunk,  melyre a meghívót és az előterjesztéseket megküldjük majd.
Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában a rendkívüli nyílt ülést 14 óra
4  perckor  berekesztem.  Köszönöm  szépen,  hogy  elfogadták
meghívásunkat. További szép napot kívánok mindenkinek.

K.m.f.

    Pintér Tamás s.k.             dr. Molnár Attila s.k.
               polgármester       jegyző
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