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Készült: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. július 8-ai rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme
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2. Orosz Csaba képviselő
3. Szepesi Attila képviselő
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Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Beéry Réka városüzemeltetési  és  beruházási  osztály

osztályvezetője
Mlinkó Gabriella általános igazgatási ügyintéző
Petrovickijné  dr.  Angerer
Ildikó

környezetvédelmi vezető ügyintéző

Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő
Kálló Gergely országgyűlési képviselő
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Pintér Tamás polgármester:

Nagy tisztelettel  és szeretettel  köszöntöm képviselő-társaimat,  a hivatal
munkatársait  és  mindenkit,  aki  figyelemmel  követi  a  mai  munkánkat.
Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 2021. július 8-ai rendkívüli ülését, nyílt ülését 9,00 órakor
megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 megválasztott képviselő közül 10 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, melyek a következők:

1. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  vezetője  jogviszonyának  közös
megegyezéssel történő megszüntetésére 

2. Javaslat  az  egészségügyi  szolgáltató  vezető  munkakör  betöltése
követelményeinek meghatározására

3. Javaslat  az Innopark Nonprofit  Kft.  „Tudományos és Technológiai  Park” cím
elnyeréséhez szükséges döntés meghozatalára

Most szavazást rendelek el a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaira.

Aki elfogadja őket, 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  11  fő  (Barta  Endre,
Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán),
távol  lévő  3  fő  (Gombos  István,  Orosz  Csaba,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
720/2021. (VII.8.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  2021.  július  8-ai
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  vezetője  jogviszonyának  közös
megegyezéssel történő megszüntetésére 

2. Javaslat  az  egészségügyi  szolgáltató  vezető  munkakör  betöltése
követelményeinek meghatározására
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3. Javaslat  az Innopark Nonprofit  Kft.  „Tudományos és Technológiai  Park” cím
elnyeréséhez szükséges döntés meghozatalára

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal, 0 nemmel és 0 tartózkodással elfogadtuk a rendkívüli
nyílt  ülés napirendi  pontjait,  és azért  11,  mert  szeretném jelezni  tisztelt
képviselő-társaim, hogy 1 fővel  bővült  a  képviselő-testület  létszáma, és
ezúton köszöntöm Lőrinczi Konrád képviselő urat. Köszöntöm meghívott
vendégeinket.  És  most  szavazást  rendelek  el  a  meghívott  vendégek
személyének részére tanácskozási jog biztosítására.

Aki tanácskozás jogát megadja nekik, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
721/2021. (VII.8.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a 2021.  július  8-ai
rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  vezetője  jogviszonyának  közös
megegyezéssel történő megszüntetésére 

2. Javaslat  az  egészségügyi  szolgáltató  vezető  munkakör  betöltése
követelményeinek meghatározására

3. Javaslat  az Innopark Nonprofit  Kft.  „Tudományos és Technológiai  Park” cím
elnyeréséhez szükséges döntés meghozatalára

Pintér Tamás polgármester:

A tanácskozási jog biztosítása után megkezdjük a napirendek vitáját.
Kérem,  hogy  hozzászólásuk  kizárólag  a  tárgyalt  napirendi  pontokhoz
kapcsolódjon, mert az SZMSZ-ben biztosított jogomnál fogva megvonom
attól a képviselőtől a szót, akinek hozzászólása figyelmeztetésem ellenére
a tárgytól eltér.
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1.         Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának közös  
megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ vezetője

Pintér Tamás polgármester:

1. napirendi  pontunk,  javaslat  az Egészségmegőrzési  Központ  vezetője
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

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
tárgyalta a napirendi pontot, de egy módosítással élt a szociális bizottság,
és amelyet az ügyrendi bizottság el is fogadott, ezért a módosítás 2021.
VIII.  hó 31-ére szól, hogy akkor mondjuk föl  a közös megegyezéssel a
szerződést.  Ezt a bizottságunk 7 igen szavazattal  elfogadta, valamint a
napirendi pontot ezek után 7 igen szavazattal elfogadta, és közgyűlésnek
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Bizottságunk a  módosított
határozati  javaslatot  véleményezte,  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. Igen, van egy jelentkező.
Cserna Gábor képviselő úr, parancsoljon!

Cserna Gábor képviselő:

Köszönöm  szépen.  Szép  napot  kívánok.  Tisztelt  Közgyűlés!  A
költségvetési  intézményt,  tehát  az  Egészségmegőrzési  Központ,  illetve
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annak  vezetőjének  a  munkáját  nyilvánvalóan  elsősorban  a  korábbi
ciklusok alapján tudom megítélni,  és ez alapján mindenképpen azt kell,
hogy  mondjam,  hogy  megköszönöm  frakciónk  nevében  az
intézményvezető asszony hosszú vezetői  feladatát,  melyet véleményem
szerint maximálisan igyekezett jól, minőségileg jól ellátni. Így én magam is
tudomásul veszem a levelében leírtakat,  és nyugdíjas éveire nagyon jó
egészséges, tartalmas pihenést kívánok. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönjük  szépen,  képviselő  úr.  Kérdezem,  hogy  további  kérdés,
hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Nincs
jelentkező.  A módosító  javaslatot  szeretném először  véleményeztetni  a
közgyűléssel.

Aki a módosító javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon, tehát az
időpontváltoztatásra vonatkozót!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
722/2021. (VII.  8  .) határozata  

módosító javaslatról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
által támogatott módosító javaslatot, mely szerint a „Javaslat az Egészségmegőrzési
Központ vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel  történő megszüntetésére”
című határozati javaslat 1. pontjában a dátum 2021. augusztus 15. napjáról 2021.
augusztus 31. napjára módosul.

Pintér Tamás polgármester:

11 igen szavazattal elfogaduk a módosító javaslatot, támogattuk, ennek
figyelembevételével  ismertetem  a  döntési  javaslatot,  amely  szerint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési  Központ  vezetője,  Kleinné  Németh  Judit
intézményvezető  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyának  2021.
augusztus 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez
hozzájárul.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást írja alá.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatja
Kleinné Németh Judit intézményvezetőt, hogy a Munka törvénykönyvéről
szóló  2012.  évi  I.  törvény  80.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  szerint
jogviszonya  megszüntetésekor  munkakörét  az  előírt  rendben  köteles
átadni és a munkáltatóval elszámolni.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Egészségmegőrzési  Központ  vezetője
jogviszonyának  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán),  távol  lévő 3 fő (Gombos István,
Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
723/2021. (VII.  8  .) határozata  

az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési Központ vezetője, Kleinné Németh Judit intézményvezető
egészségügyi  szolgálati  jogviszonyának 2021.  augusztus 31.  napjával  közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  közös
megegyezéssel  történő  megszüntetéséről  szóló,  jelen  határozat  mellékletét
képező megállapodást írja alá.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tájékoztatja
Kleinné Németh Judit intézményvezetőt, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló
2012.  évi  I.  törvény  80.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  szerint  jogviszonya
megszűnésekor munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval
elszámolni.

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

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

                       a személyügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 8.

                   - a megállapodás aláírására: 2021. július 9.
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2.         Javaslat  az  egészségügyi  szolgáltató  vezető  munkakör  betöltése  
követelményeinek meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  2.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az  egészségügyi
szolgáltató  vezető  munkakör  betöltése  követelményeinek
meghatározására. 

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:

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  8  igen  szavazattal,
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  közgyűlési  tárgyalásra alkalmasnak
találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem,  ezért  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése  az  Egészségmegőrzési  Központ
egészségügyi szolgáltató  vezető  munkakör  betöltése  követelményeit a
határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  egészségügyi  szolgáltató  vezető  munkakör



8

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
724/  2021. (VII.8.) határozata  

az egészségügyi szolgáltató vezető munkakör betöltése követelményeinek
meghatározásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi szolgáltató  vezető  munkakör
betöltése  követelményeit a  határozat  mellékletében  foglaltak  szerint  határozza
meg.

3.         Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. „Tudományos és Technológiai Park”  
cím elnyeréséhez szükséges döntés meghozatalára
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat az Innopark Nonprofit Kft.
„Tudományos és Technológiai Park” cím elnyeréséhez szükséges döntés
meghozatalára. 

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:

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

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  6  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt  nem látok,
ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése úgy  határoz,  hogy  az  Innopark  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  folyamatban  lévő  „Tudományos  és
Technológiai  Park”  minősítéséhez  szükséges,  a  határozat  mellékletét
képező  betelepülési  szerződést  elfogadja,  és  felhatalmazza  a
polgármestert az önkormányzat nevében a szerződés aláírására.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  „Tudományos  és
Technológiai  Park”  cím  elnyeréséhez  szükséges  döntés  meghozataláról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 3
fő  (Gombos  István,  Orosz  Csaba,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Barta  Endre  alpolgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 9 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, távol lévő 3 fő.)

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
725/2021.   (VII.8.)     határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. „Tudományos és Technológiai Park” cím
elnyeréséhez szükséges döntés meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
az  Innopark  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  folyamatban  lévő
„Tudományos és Technológiai Park” minősítéséhez szükséges, jelen határozat
mellékletét  képező  betelepülési  szerződést  elfogadja  és  felhatalmazza  a
polgármestert az önkormányzat nevében a szerződés aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2021. július 31.
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Köszönöm  szépen.  A  napirendi  pontok  végére  érve  megköszönöm  munkájukat
képviselő-társaimnak,  és  felhívom  tisztelt  képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  a
közgyűlés  2021.  július  15-én  rendes  ülést  tart,  melyre  a  meghívót  és  az
előterjesztéseket  a  holnapi  napon  megküldjük.  Egyéb  észrevétel,  hozzászólás
hiányában a rendkívüli nyílt ülést 9 óra 10 perckor berekesztem. Köszönöm szépen,
hogy eljöttek. További szép napot kívánok mindenkinek.

K.m.f.

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