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Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Hölgyeim és Uraim! Tisztelt  Képviselő-társaim! Nagy szeretettel
köszöntök  mindenkit  a  mai,  július  15-ei  közgyűlésünkön.  Köszöntöm
képviselő-társaimat, a hivatal munkatársait és mindenkit, aki figyelemmel
követi a mai munkánkat. 

Tisztelt  Közgyűlés!  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 2021. július 15-ei nyílt ülését 9 óra 3 perckor megnyitom.
Megállapítom, hogy a 15 képviselő közül 13 fő jelen van. Megállapítom,
hogy a testület határozatképes.

Tisztelt Közgyűlés! 

A  jogszabályi  kötelezettségemnek  eleget  téve  tájékoztatom  a  tisztelt
közgyűlést,  hogy  a  2021.  évi  73  nap  szabadságomból  eddig  8  napot
vettem igénybe. 

Ülésünk  előtt  képviselő-társaim  aláírtak  egy  összeférhetetlenségi  és
titoktartási  nyilatkozatot  a  közbeszerzési  eljárásokhoz  kapcsolódó
előterjesztés  esetében,  ami  ugye  a  27.  pont.  Kérem,  hogy  titoktartási
kötelezettségüknek tegyenek eleget.

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

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  Kandó  K.  tér  környékének  rendezési  terv  módosítás  környezeti
vizsgálattal  kapcsolatos  döntés  meghozatalára  és  Dunaújváros
településszerkezeti tervének módosítására

4. Javaslat  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 15/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására

6. Javaslat  haszonkölcsön  szerződés  megkötésére  a  772/35  helyrajzi  számú
ingatlan vonatkozásában

7. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és
772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

8. Javaslat megállapodás kötésére a 774/1 helyrajzi számú ingatlan használatára
vonatkozóan
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9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
705/2021. (VI.24.) határozata módosítására

10. Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására

11. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  működtetett  térfelügyeleti
kamerarendszer  karbantartására,  javítására,  folyamatos  üzemének
biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére

12. Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű ingatlan részét
képező köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe adására az Innopark
Nonprofit Kft. részére

13. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  közötti
vállalkozási szerződés módosítására

14. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására

15. Javaslat a dunaújvárosi 1481/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Dunaújváros, Magyar út 21/C szám alatt található terület hasznosítására

16. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

17. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
605/2021. (VI.2.) határozatának módosítására

18. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat módosítására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatójának illetmény
emelésére

20. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírására

21. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
Támogatói Okirat jóváhagyására

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

23. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

24. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére
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25. Javaslat  a  Regőczi  István  Alapítvány  támogatására  irányuló  kérelem
elbírálására

26. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

27. Javaslat  „Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás
rekonstrukciója”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző
fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az
indikatív  ajánlatban  foglalt  feltételek  elfogadására  valamint  a  szerződések
megkötésére

29. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-
4/2021. számú törvényességi felhívásáról

Tájékoztatom  tisztelt  képviselő-társaimat,  hogy  az  SZMSZ  14.  §  (6)
bekezdése  szerint  az írásban ki nem küldött  -  előkészítés  alatt  álló  -
napirendi  pontot (vagyis  előterjesztést)  a meghívóban  külön
megjegyzéssel kell  szerepeltetni.  Az  ilyen  napirendi  pontot  a  döntési
javaslattal együtt a közgyűlési tagok számának megfelelő példányban és
ezen felül  kettő példányban papír alapon az ülést megelőző nap 13,00
óráig le kell adni a polgármesteri hivatal közgyűlés üléseinek előkészítését
végző  szervezeti  egysége  részére.  A  napirendi  pont  - közgyűlés
megkezdése előtt a képviselők részére történő - kiosztásról e szervezeti
egység gondoskodik.

A közgyűlési meghívóban három olyan napirend is (az 5., 13. és a 27.)
szerepel, amely a meghívó kiküldésekor előkészítés alatt állt, amelyet a
meghívó  jelzett.  Az  ülésünk  elején  pedig  kézhez  kapták  magukat  az
előterjesztéseket is. A közgyűlés előkészítése az SZMSZ-nek megfelelően
történt, ezért e napirendi pontok is tárgyalhatók mai ülésünkön.

Indítványozom, hogy a közgyűlés vegyen viszont le kettő napirendi pontot
a  nyílt  ülés  napirendjei  közül,  a  11.  napirendi  pontot,  amely  „Javaslat
DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó
szerződés  megkötésére”  és  a  15.  napirendi  pontot,  amely  „Javaslat  a
dunaújvárosi  1481/5  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  a
Dunaújváros, Magyar út 21/C szám alatt található terület hasznosítására”.

Az  egyes  napirendi  pontok  levételéről  külön-külön  határozatban  kell
döntenünk, ezért most szavazást rendelek el.

Aki a 11. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 11. napirendi pont
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levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
726/2021. (VII.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 11. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021.  július 15-ei
nyílt  ülésének  meghívó  szerinti  11.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  DMJV
közigazgatási  területén működtetett  térfelügyeleti  kamerarendszer  karbantartására,
javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére”
levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 15. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 15. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
727/2021. (VII.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 15. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021.  július 15-ei
nyílt ülésének meghívó szerinti 15. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi
1481/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Magyar út 21/C
szám alatt található terület hasznosítására” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

A közgyűlési meghívó postázását követően derült ki, hogy további négy, a
nyílt ülést érintő halaszthatatlan döntést igénylő indítványt kell tárgyalnunk
a mai napi ülésünkön. 
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Javaslom  tehát  a  kiküldött  napirendi  pontok  megtárgyalását  azzal  a
kiegészítéssel,  hogy  az  ülés  elején  képviselő-társaimnak  kiosztott
sürgősségi indítványokat, vagyis:

- a  „Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  napelemes,  LED,
mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére” című
előterjesztést a 30. napirendi pontként,

- a  „Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  Alapító  Okiratának
módosításának  elfogadására”  című  előterjesztést  a  31.  napirendi
pontként, 

- a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője  cégvezetői
tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetésére,  és  az  igazgatósági  tagok
aláírási jog visszaállítására” című előterjesztést a 32. napirendi pontként,
valamint

- a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű  különleges  gazdasági
övezet  kialakítása  miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című
előterjesztést a 33. napirendi pontként tárgyalja a közgyűlés.

A  sürgősségi  indítványokat  kizárólag  abban  az  esetben  veheti  fel  a
közgyűlés  napirendjére,  amennyiben  a  hozzájuk  kapcsolódó
előterjesztéseket a bizottságok előzetesen véleményezték.

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! Az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság tárgyalta a napirendi pontokat, amit sürgősségi indítványként
veszünk föl.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  pénzügyi  bizottság
tárgyalta  a  sürgősségi  indítványként  fölveendő  napirendi  pontokat.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  most  kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási  bizottság  elnökét,  dr.  Székely  Károlyt,  hogy  a  bizottságuk
véleményezte-e az előterjesztést. 
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Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bizottságunk  az
előterjesztést tárgyalta, és elfogadta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen bizottsági elnök urak tájékoztatását.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén
napelemes, LED, mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére”
című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő  tárgyalásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő  (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
728/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat DMJV közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásérzékelős
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére” című előterjesztés

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén
napelemes, LED, mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére”
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 30. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a „Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon Közalapítvány
Alapító  Okiratának  módosításának  elfogadására”  című  előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslat – mellette szavazott 13 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
729/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításának elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként

történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány
Alapító  Okiratának  módosításának  elfogadására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés
nyílt ülés 31. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási
ágazatvezetője  cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetésére,  és  az
igazgatósági  tagok  aláírási  joga  visszaállítására”  című  előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
730/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a DVG Zrt. távhőszolgáltatási ágazatvezetője cégvezetői
tisztségviselői jogviszonya megszüntetésére, és az igazgatósági tagok aláírási

joga visszaállítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási
ágazatvezetője  cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetésére,  és  az
igazgatósági tagok aláírási joga visszaállítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt
ülés 32. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Aki a 33. napirendi pont felvételét elfogadja!
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című  előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
731/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet
kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” című előterjesztés sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című  előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 33. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Javaslom, hogy a közgyűlés az utolsóként felvett sürgősségi indítványt ne
a 33. napirendi pontként, hanem a 3. napirendi pontként tárgyalja meg.
Értelemszerűen  így  a  többi  napirendi  pont  sorszámozása  eggyel
emelkedik.

Kérem, aki ezzel egyetért, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című  sürgősségi
előterjesztés a nyílt ülés 3. napirendi pontként történő tárgyalásáról című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
732/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet
kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” című sürgősségi előterjesztés a nyílt
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ülés 3. napirendi pontként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határozott, hogy a
„Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet kialakítása
miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött  megállapodásokkal  kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására”  című előterjesztést  a nyílt  ülés 3.  napirendi  pontjaként
tárgyalja meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

Most  pedig  döntenünk  szükséges  a  nyílt  ülés  így  kialakított  napirendi
pontjairól.

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
733/2021. (VII.15.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. július 15-ei
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű  különleges  gazdasági  övezet
kialakítása  miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött  megállapodásokkal
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

4. Javaslat  Kandó  K.  tér  környékének  rendezési  terv  módosítás  környezeti
vizsgálattal  kapcsolatos  döntés  meghozatalára  és  Dunaújváros
településszerkezeti tervének módosítására

5. Javaslat  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
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6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 15/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására

7. Javaslat  haszonkölcsön  szerződés  megkötésére  a  772/35  helyrajzi  számú
ingatlan vonatkozásában

8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és
772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

9. Javaslat megállapodás kötésére a 774/1 helyrajzi számú ingatlan használatára
vonatkozóan

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
705/2021. (VI.24.) határozata módosítására

11. Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására

12. Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű megnevezésű
ingatlan  részét  képező  köztemetői  nyilvános  illemhely  vagyonkezelésbe
adására az Innopark Nonprofit Kft. részére

13. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  közötti
vállalkozási szerződés módosítására

14. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására

15. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
605/2021. (VI.2.) határozatának módosítására

17. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat módosítására

18. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatójának illetmény
emelésére

19. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírására

20. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
Támogatói Okirat jóváhagyására

21. Javaslat  a  8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére
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22. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

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

24. Javaslat  a  Regőczi  István  Alapítvány  támogatására  irányuló  kérelem
elbírálására

25. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

26. Javaslat  „Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás
rekonstrukciója”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző
fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az
indikatív  ajánlatban  foglalt  feltételek  elfogadására  valamint  a  szerződések
megkötésére

28. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-
4/2021. számú törvényességi felhívásáról

29. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  napelemes,  LED,  mozgásérzékelős
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére

30. Javaslat a Jószolgálati Otthon Alapító Okiratának módosítására

31. Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője  cégvezetői
tisztségviselői jogviszonya megszüntetésére, és az igazgatósági tagok aláírási
joga visszaállítására

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

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

Aki ezt megadja nekik, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
734/2021. (VII.15.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 2021.  július  15-ei nyílt  ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Elfogadott napirendi pontok:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű  különleges  gazdasági  övezet
kialakítása  miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött  megállapodásokkal
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

4. Javaslat  Kandó  K.  tér  környékének  rendezési  terv  módosítás  környezeti
vizsgálattal  kapcsolatos  döntés  meghozatalára  és  Dunaújváros
településszerkezeti tervének módosítására

5. Javaslat  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési
Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 15/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására

7. Javaslat  haszonkölcsön  szerződés  megkötésére  a  772/35  helyrajzi  számú
ingatlan vonatkozásában

8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és
772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

9. Javaslat megállapodás kötésére a 774/1 helyrajzi számú ingatlan használatára
vonatkozóan

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
705/2021. (VI.24.) határozata módosítására

11. Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására

12. Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű megnevezésű
ingatlan  részét  képező  köztemetői  nyilvános  illemhely  vagyonkezelésbe
adására az Innopark Nonprofit Kft. részére
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13. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  közötti
vállalkozási szerződés módosítására

14. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására

15. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
605/2021. (VI.2.) határozatának módosítására

17. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat módosítására

18. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatójának illetmény
emelésére

19. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírására

20. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
Támogatói Okirat jóváhagyására

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

22. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére

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

24. Javaslat  a  Regőczi  István  Alapítvány  támogatására  irányuló  kérelem
elbírálására

25. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

26. Javaslat  „Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás
rekonstrukciója”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző
fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az
indikatív  ajánlatban  foglalt  feltételek  elfogadására  valamint  a  szerződések
megkötésére

28. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-
4/2021. számú törvényességi felhívásáról
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29. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  napelemes,  LED,  mozgásérzékelős
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére

30. Javaslat a Jószolgálati Otthon Alapító Okiratának módosítására

31. Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője  cégvezetői
tisztségviselői jogviszonya megszüntetésére, és az igazgatósági tagok aláírási
joga visszaállítására

Pintér Tamás polgármester:

A napirendi pontok elfogadása után megkezdhetjük a tárgysorozat vitáját.

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

Pintér Tamás polgármester:

1. napirendi pontunk, tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
utolsó  ülése  óta  végzett  munkájáról  és  a  meghozott  polgármesteri
döntésekről.  Kérdezem,  hogy kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok.  A  napirend  vitáját
lezárom. Ismertetem a döntési javaslatot: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a  polgármesteri  hivatalnak  a
közgyűlés  két  rendes  ülése  közötti  időszakban  végzett  munkájáról,  a
fontosabb  eredményekről,  a  veszélyhelyzet  időtartama  alatt  közgyűlési
feladat  és  hatáskörben,  továbbá  átruházott  hatáskörben  meghozott
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése
óta végzett  munkájáról  és a meghozott  polgármesteri  döntésekről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
735/2021. (VII.15.) határozata

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

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
polgármesteri  hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti  időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről, a veszélyhelyzet időtartama alatt közgyűlési
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feladat  és  hatáskörben,  továbbá  átruházott  hatáskörben  meghozott  polgármesteri
határozatokról szóló tájékoztatót.

2.         Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  2.  napirendi  pontunkra,  amely  jelentés  a  lejárt  határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztés egy fejezetből áll.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponthoz
kapcsolódóan van-e. Jelentkezőt nem látok. És most szavazást rendelek
el erről.

Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról  szóló  jelentés  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
736/2021. (VII.15.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt ha-
táridejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Pintér Tamás polgármester:

Az  ülés  elején  kiosztottuk  ezeket  az  előterjesztéseket,  aminek  az
áttanulmányozására információim szerint szükség van egy kis időre, ezért
most negyed óra szünetet rendelek el. A szünet után folytatjuk munkánkat.

Szünet
Szünet után:

3.         Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet  
kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
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Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  szünet  után  folytatjuk  munkánkat.
Megállapítom,  hogy  a  15  képviselő  közül  jelen  van  13  fő.  Az  ülésünk
határozatképes. Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat a Duna-
mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet kialakítása miatt
Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött  megállapodásokkal  kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására.

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 41.
napirendi  pontként  tárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot,  és  a  közgyűlésnek
elfogadásra javasolja 6 igen szavazattal.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi bizottság
a 41. napirendi pontként tárgyalta ezt a napirendi pontot, és a határozati
javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Igen,  van.  Kálló  Gergely
országgyűlési képviselő úr, megadom a szót önnek.

Kálló Gergely országgyűlési képviselő:

Köszönöm szépen,  polgármester  úr.  Ez  egy,  az  egész körzetünket,  az
egész térségünket érintő kérdés, és hát három a magyar igazság ugye.
Ugye a közgyűlés előtt most már, ha jól számolom, harmadszorra van itt
ez a témakör, ez a kérdéskör. Úgy egyenként meg is jelentek a Fideszes
képviselők,  és  lehetőségük  lett  volna  állást  foglalni,  először  Lőrinczi
képviselő-társam nem mondott  semmit,  nem is szavazott  akkor,  amikor
kiállhatott volna ez ellen az otromba terv ellen. Utána Cserna Gábor ex-
polgármester  is  lehetőséget  kapott  arra,  hogy  védje  a  védhetetlent,
szavazhatott is volna a határozat ellen, de nem tette meg. Itt jegyezném
meg jó  magyar  közmondás szerint,  hogy  aki  langyos,  azt  a  Jóisten  is
kiköpi.  De hát  megtisztelt  minket  Szepesi  képviselő-társunk is,  és  ő  is
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megkapja  most  a  lehetőséget,  hogy  állást  foglaljon,  illetve  véleményt
formáljon.  Remélem,  hogy eddig  vártak a Fideszesek,  hogy megvárták
Szepesi képviselő-társat, aki a gazdasági ügyekben elég jártas, és most
végre  hallhatunk  a  helyi  Fidesztől  is  egy  véleményt  a  különleges
gazdasági  övezet  kapcsán,  és  megpróbálják  megmagyarázni  azt,  hogy
hogyan is lehetséges, hogy az önök is által is aláírt szerződéseket, illetve
megszavazott szerződéseket most felrúgják, és ezáltal a dunaújvárosiakat
több százmillió forinttól megfosztják, mert ez erről szól. És végezetül hadd
idézzek még egyet, - hiszen tudják jól, hogy én szeretem alátámasztani a
mondandómat-, az önök miniszterelnökétől, aki itt járt 2016-ban, és ezeket
a szerződéseket, amiket most önök felrúgnak, lefektették akkor: „Az itt élő
emberek  meg  az  itteni  önkormányzat  mindig  tudhatja,  hogyha  a  mi
zászlónk van fönt, a Fidesz-KDNP zászlaja van a magasban, akkor lehet
számítani a kormányra.” Hát, az önök zászlaja nemhogy fönt van, de talán
az önök zászlaja a porba is esett. Ez a bosszú? Képviselő-társaim! Talán,
hogyha  felemelnék  a  fejüket  a  mobiltelefonokból,  és  magyarázatot
adnának arra, hogy hogy történhetett ez, azt nagyon megköszönnénk, de
nemcsak a frakciótársaim nevében, hanem a dunaújvárosiak nevében is.
Kíváncsian várom a válaszukat. Köszönöm a szót, polgármester úr.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Várom  tehát  akkor  a  további
képviselőknek a hozzászólási  jelentkezését.  Megvárjuk.  De tényleg úgy
tűnik,  hogy  kettő  dolog  fordulhat  elő,  hogyha  nem  fognak  itt  ehhez
hozzászólni,  vagy  pártutasítás,  vagy  egészen  egyszerűen  szégyellik
magukat a pártjuk által létrehozott egészen brutális méretű rablás miatt.
Viszont  ebben  az  esetben  akkor  ismételten  várom  akkor  a
jelentkezésüket, hogy bocsánatot kérjenek. Várom képviselő-társaim, mert
én azt gondolom, hogy egy olyan szégyenletes dolgot csináltak városunk
lakói  ellen,  amit  még  egész  országunk,  de  még  szerintem  az  egész
Európai  Unió,  de  még  az  egész  világ  nem  látott.  Hogy  azokat  az
embereket és a saját szavazóikat is egyébként önök meglopják a pártjuk
egy döntésével, amit én azt gondolom, hogy egy alsó hangon minimum
egy  bocsánatkérés  illeti  meg  az  összes  városlakót.  De azokat  is,  akik
önökre szavaztak, és most önök őket is arcul vágják. Én azt gondolom,
hogy  meg  lenne  rá  a  lehetőségük.  Biztos  vagyok  benne,  hogy,  és
engedjék meg, hogy én tényleg azért ismerjük egymást már egy ideje. Én
azért azt gondolom, hogy valamivel azért önök jobb emberek ennél. És
önök is elítélik ezt az egész cselekménysorozatot, ami idáig fajult. Itt van
előttem rengeteg közgyűlési anyag, amit 2010-es, 2008-as, ami mind arról
szól,  hogy  önök  fel  voltak  háborodva  akkor,  hogy  a  Rácalmás  által
kezdeményezett százalékos megosztás miatt, hogy milyen milliókat vontak
el városunktól. És akkor egyébként pár tízmillióról volt, ahogy az a döntés,
és belekényszerültek abba a helyzetbe, hogy meghozzák, hogy 50-50%-
ban osztozzon Dunaújváros és Rácalmás az iparűzési adón. És akkor is
Rácalmás  is  elismerte,  hogy  Dunaújváros  érdemeivel  és  szerepével
abban, hogy a beruházások idekerültek Dunaújvárosnak köszönhető, és
elévülhetetlen  érdemei  vannak.  Én  azt  gondolom,  hogy  lehet  egyfajta
bosszúállás. Persze, próbáljanak minket ellehetetleníteni, vagy próbálják
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meg a mi lehetőségeinket csökkenteni, de itt nem erről van szó, képviselő-
társaim. Itt arról van szó, hogy az önök pártja elrabolta a dunaújvárosiak
pénzét.  Én  várom  a  bocsánatkérésüket.  Úgy  látom,  várhatjuk.  Tisztelt
Képviselő-társaim! Miután továbbra sem hajlandó egy Fideszes képviselő
sem megszólalni, ezért a kérdések, hozzászólásokat lezárom. 

A  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  a  Rácalmás  Város  Önkormányzatával  és
Iváncsa  Község  Önkormányzatával  megkötött  adómegosztási
megállapodásokat érvényesnek és hatályosnak tekinti.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyetért
azzal, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdésére
és 42/H. § (2) bekezdésére figyelemmel a Fejér Megyei  Önkormányzat
jogutódja  lesz  a  megállapodások  tekintetében  Rácalmás  és  Iváncsa
önkormányzatának, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a
jogutóddal  szemben  érvényesíteni  kívánja  az  adómegosztási
megállapodásokban foglaltak teljesítését.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  elnöke
részére  küldje  meg  a  határozat  mellékletét  képező  megállapodás-
tervezetet mint ajánlatot azzal, hogy kérje fel a Fejér Megyei Közgyűlés
elnökét  arra,  hogy  a  Fejér  Megyei  Közgyűlésnek  a  megállapodás-
tervezettel kapcsolatos állásfoglalását 2021. szeptember 30-ig küldje meg
a polgármester részére. Eddig a döntési javaslat.

Tehát  arról  van  szó,  hogy  megpróbálunk  mindent  megtenni  annak
érdekében,  hogy  visszaszerezzük  azt  a  pénzt,  amit  a  Fidesz-kormány
egyetlen  döntéssel  megvont  a  városlakóktól.  Megpróbáljuk,  mert  úgy
érezzük, hogy egy igazságtalan döntés született, amely még jogilag sem
állja meg a helyét, természetesen bírósághoz is fordulunk ez ügyben, de
megpróbáljuk azt, hogy elkérjük a Fejér Megyei Közgyűléstől, ahol ugye
az elnök az önök Fideszes Fejér megye 4-es választókerületi elnöke, és
ugye nyilván neki is fontos az, hogy a választókerületben lévő legnagyobb
település, legnagyobb város polgárai az ő döntése következtében aztán
ne kerüljenek gazdaságilag ellehetetlenített állapotba. De nemcsak az ő
döntése lesz  ez,  tisztelt  képviselő-társaim,  úgyhogy én ezúton  is  nagy
tisztelettel  kérem  önöket,  hogy  ugyan  beszéljenek  már  Dorkota  Lajos
úrral,  hogy  a  döntését  próbálja  meg  valamilyen  szinten  javítani,  és
beszéljen  az  ő  élettársával,  Kovács  Judittal,  aki  ugye  a  Fejér  Megyei
Közgyűlés  Fideszes  tagja,  hogy  ugyan  szavazzon  már  arról,  hogy
városunk  visszakapja  ezt  az  elrabolt  milliárdos  nagyságrendű
pénzösszeget.  Merthogy  egyébként  ahogy  tudjuk,  a  kedves  élettársa
Dorkota Lajos első javaslata volt ez, hogy megvonják a városunktól ezt az
összeget, de most van lehetősége neki is, hogy javítson, és bírják rá, hogy
a Fejér  Megyei  Közgyűlés  elé  kerüljön  ez a kérdés,  és  bírják rá  őket,
hogyha már az egyikőjük a választókerület elnöke, másikójuk pedig talán
még  helyi  lakos  is,  nem  tudom,  hogy  egy  házba  vannak-e  bejelentve
Dorkota  Lajossal,  de  ha  már  ő  is  itt  a  városnak  a  lakosa,  itt  szokott



20

dolgozni,  akkor  tegyen már annyit,  hogy legalább egy igen szavazattal
visszajuttatják a városunk lakóinak az elrabolt pénzt. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű  különleges
gazdasági  övezet  kialakítása  miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött
megállapodásokkal kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi
Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
737/  2021.     (  VII.15.  )     határozata  

a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet kialakítása miatt
Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal kapcsolatos

állásfoglalás kialakításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Rácalmás Város
Önkormányzatával  és  Iváncsa  Község  Önkormányzatával  megkötött
adómegosztási megállapodásokat érvényesnek és hatályosnak tekinti.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért  azzal,
hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdésére és 42/H. §
(2) bekezdésére figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat jogutódja lesz a
megállapodások  tekintetében  Rácalmás  és  Iváncsa  önkormányzatának,  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  jogutóddal  szemben
érvényesíteni  kívánja  az  adómegosztási  megállapodásokban  foglaltak
teljesítését.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a Fejér Megyei  Közgyűlés elnöke részére küldje meg a
határozat  mellékletét  képező  megállapodás-tervezetet  mint  ajánlatot  azzal,
hogy a kérje fel a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét arra, hogy a Fejér Megyei
Közgyűlésnek  a  megállapodás-tervezettel  kapcsolatos  állásfoglalását  2021.
szeptember 30-ig küldje meg a polgármester részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester                             
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője                  
Határidő: 2021. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

10  igen  szavazattal  és  3  tartózkodással,  ami  Cserna  Gábor,  Lőrinczi
Konrád és Szepesi  Attila,  egyébként  elfogadtuk a határozatot,  de ez a
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három  képviselő  volt  az,  aki  most  a  dunaújvárosiak  számára
bebizonyította,  hogy  nemhogy  bocsánatot  nem  kívánnak  kérni,  de
mégcsak azt sem szeretnék, hogy visszakerüljön a dunaújvárosiak pénze
a dunaújvárosiakhoz. Tudják, ez a szégyen.

4.         Javaslat Kandó K. tér környékének rendezési terv módosítás környezeti  
vizsgálattal  kapcsolatos  döntés  meghozatalára  és  Dunaújváros
településszerkezeti tervének módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  4.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Kandó  Kálmán  tér
környékének rendezési terv módosítás környezeti vizsgálattal kapcsolatos
döntés  meghozatalára  és  Dunaújváros  településszerkezeti  tervének
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,  igazgatási  és  jogi  bizottság  tárgyalta,  és  az  I.  határozati
javaslatot 6 igen szavazattal, a II. határozati javaslatot 6 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

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,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság az I. határozati javaslatot 5 igen szavazattal
közgyűlésnek elfogadásra javasolja,  a II.  határozati  javaslatot  is 5 igen
szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Felhívom  a  tisztelt  képviselő-társaim
figyelmét,  hogy  tehát  az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatot
tartalmaz.  Mindkét  határozati  javaslatról  külön-külön  kell  szavaznunk.
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Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban  van-e.  Nincsen.  Ismertetem  az  I.  döntési  javaslatot:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik,
hogy a  Kandó Kálmán tér környékének településrendezési  eszközeinek
módosításával  kapcsolatban az  „egyes tervek és  programok környezeti
vizsgálatáról” szóló 2/2005. kormányrendelet 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a
alapján  a  környezeti  vizsgálat  elvégzését –  a  kormányrendelet  3.
melléklete szerinti államigazgatási szervek véleményét kikérve- nem tartja
indokoltnak.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Kandó Kálmán tér és környékének
településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan készítendő környezeti
vizsgálat elkészítésével kapcsolatban című határozati javaslatot – mellette szavazott
12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
738/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros Kandó Kálmán tér és környékének településrendezési
eszközeinek módosításához kapcsolódóan készítendő környezeti vizsgálat

elkészítésével kapcsolatban

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy
Kandó Kálmán tér környékének településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatban az  „egyes tervek és  programok környezeti  vizsgálatáról”  szóló
2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a
alapján  a  környezeti  vizsgálat  elvégzését  –  a  Kr.  3.  melléklete  szerinti
államigazgatási szervek véleményét kikérve- nem tartja indokoltnak.
A  véleményezésben  részt  vevők  az  alábbi  táblázat  szerint  adták  meg
véleményüket.
Véleményt vagy tájékoztatást adott:

véleményező államigazgatási szerv vélemény
1. Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítész
nem tartja 
szükségesnek

2. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

nem tartja 
szükségesnek

3. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

nem tartja 
szükségesnek

4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem válaszolt
5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság
nem válaszolt
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  utasítja  a
polgármester,  hogy  a  városi  főépítész  közreműködésével  az  1.  pont  alatti
döntésről  és  indokairól  tájékoztassa  a  környezetvédelméért  felelős
közigazgatási szervet és a nyilvánosságot. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. július 31.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném  jelezni  a  képviselő-testület  számára,  hogy  Cserna  Gábor
időközben elhagyta az üléstermet, és ő így nem szavazott, tehát ez a 12
igen, 1 nem szavazás, ez ezért alakult így. De a testületünk továbbra is
határozatképes. Áttérünk a II.  döntési javaslatunkra, amely Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
299/2016.  határozatával  elfogadott  a  Dunaújváros  Településszerkezeti
Tervének  módosítását  a  kiküldött  határozati  javaslatban  szereplő
tartalommal. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
kijelenti, hogy új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai
aktivitásérték legalább azonos értéken tartását nem kell biztosítani és a
módosítás összhangja a területrendezési tervekkel biztosított.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  településszerkezeti  tervének
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város   Önkormányzata   Közgyűlése   
739/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  –
299/2016. (V.19.) határozatával elfogadott  – Dunaújváros Településszerkezeti
Tervének módosítását azzal, hogy 

a) az  eredeti  1.b  melléklet  Védelmi  és  korlátozási  tervlap  helyébe  a  jelen
határozat 1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön.

b) a 2.5.2. Kötöttpályás közlekedés fejezet helyébe az alábbi szöveg kerüljön:
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„Dunaújvárost a MÁV 42. sz. Pusztaszabolcs - Dunaújváros - Paks vonala
szolgálja  ki.  A  62.  sz.  főúttal  alkotott  keresztezése  szintbeni,  a  többi
különszintű.
A nehéziparhoz  jelentős  hosszban  épültek  ki  iparvágányok,  általában  a
telephelyeken  belül.  Ezek  egy  része  a  mai  napig  működik.  A  jelentős
keresztezések különszintűek.”

c) a 2.5.3. Közösségi közlekedés fejezet helyébe az alábbi szöveg kerüljön:

„Közúti közösségi közlekedés
A  helyközi  és  helyi  menetrendszerű  autóbusz-közlekedés  számára  új
területek igénybevétele nem tervezett.
A buszpályaudvar jelenlegi helyén a kiszolgáló létesítmények felújíthatók és
kismértékben  bővíthetők.  Az  induló-,  érkező-  és  tárolóállások  száma  a
jelenlegi helyszínen nem növelhető tovább.
Problémát  okoz  egyes  helyeken  a  menetrendszerinti  autóbuszok
megfordulási  lehetőségének  hiánya,  ezekre  a  szabályozási  terv  adjon
megoldást, további közterületek kijelölésével, a lehetőség szerint.
A tervezett intermodális csomópont részeként a fejleszteni kell a helyi és
helyközi buszközlekedés szolgáltatási szintjét is.

Kötöttpályás közösségi közlekedés
A 42.  sz.  (és  a  hozzá  kapcsolódó  43.  és  44.)  vasútvonal  fejlesztése  a
1573/2018  (XI.  15.)  számú kormányhatározat  alapján  a  közeljövőben
tervezett. A Modern Városok Program keretében Intermodális Csomópont
kialakításáról döntés született.”

d) a 2.5. rész kiegészül az alábbi „2.5.3.a Intermodális csomópont fejezettel:

„2.5.3.a Intermodális csomópont

A menetrendszerű autóbusz- és a vasúti közlekedés együttdolgozása, az
intermodális  csomópont  biztonságos  gyalogos,  kerékpáros  és  közúti
megközelíthetőségének  fejlesztése  a  település  fenntartható  közlekedése
szempontjából  elengedhetetlen.  A  fejlesztés  célja,  hogy  a  vasúti  üzem
szolgáltatási  szintjének  növelésével  párhuzamosan  az  utazási  igények
növekedjenek, a fenntartható közlekedési módok elterjedjenek.
Az  intermodális  csomópont  részeként  a  vasútállomás  közvetlen
környezetének közúti fejlesztése, a vasúti peronok sk+55 szintre emelése,
P+R és B+R parkolók, mozgássérültek számára kialakított parkolók építése
történik, valamint elektromos autótöltő álláshelyek is létesülnek.
Az intermodális csomópont kialakításának része a helyi és helyközi buszok
megállóhelyeinek korszerűsítése is.”

e) a  2.5.4.  Kerékpáros  közlekedés  fejezet  Tervezett  nyomvonalak  alfejezet
Helyi jelentőségű nyomvonalak pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„- az intermodális csomóponthoz kapcsolódó gyalogos-kerékpáros alagút a
vasútállomás és a Béke körút - Hengerész utca között”

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18177.pdf
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f) a 2.5.5. Gyalogos közlekedés fejezet kiegészül az alábbi szöveggel:

„Az intermodális csomóponthoz kapcsolódóan gyalogos-kerékpáros aluljáró
épül,  biztosítva  a  Béke városrész  és  az  állomás  közvetlen,  biztonságos
gyalogos kapcsolatát.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy új
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai aktivitásérték legalább
azonos  értéken  tartását  nem  kell  biztosítani  és  a  módosítás  összhangja  a
területrendezési tervekkel biztosított.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2026. május 19.

5.         Javaslat  Dunaújváros  MJV  Közgyűlésének  Dunaújváros  Helyi  Építési  
Szabályzatáról  szóló  15/2016.  (V.20.)  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Közgyűlésének  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  15/2016.
önkormányzati rendelet 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 tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság vélményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt  nem látok.
Közben  13  főre  bővült  a  képviselők  száma,  ezért  továbbra  is
határozatképesek  vagyunk.  Jelentkezőt  nem látok.  A  döntési  javaslatot
ismertetem:  A  rendeletmódosítás  az  intermodális  csomópont
kialakíthatósága  miatt  szükséges,  a  nagyobb  beépíthetőséget  teszi
lehetővé. Továbbá módosulnak az ehhez szükséges tervlapok.

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megalkotta a Dunaújváros
Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló 15/2016. önkormányzati  rendelet módosításáról
szóló 25/2021. önkormányzati rendeletet.

6.         Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális
ellátásokról szóló 15/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  15/2021.
önkormányzati rendelete újraalkotására.

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  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
találta, és elfogadásra javasolja.
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Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási  bizottság  elnökét  kérdezem,  dr.  Székely  Károlyt,  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  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. Jelentkezőt nem látok. A
döntési javaslatot ismertetem: A rendelettervezet a korábban elfogadott és
hatályos  szociális  rendelethez  képest  annyi  eltérést  tartalmaz,  hogy  a
kormányhivatal  törvényességi  felhívásában  jelzettek  a  tervezetbe
beépítésre kerültek.

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  megalkotta  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021.
önkormányzati rendeletet.

7.         Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a 772/35 helyrajzi számú  
ingatlan vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:
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Áttérünk 7. napirendi pontunkra, amely javaslat haszonkölcsön szerződés
megkötésére a 772/35 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.

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  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja 5 igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése  a „Kandó Kálmán tér  közlekedésbiztonsági
fejlesztése Dunaújvárosban”  projekt megvalósítása érdekében az INOX-
CSŐSZER  Csőszerelő  és  Tartálygyártó,  -Karbantartó  Kft.-vel  kötendő,
772/35  helyrajzi  számú  terület  igénybevételét  biztosító  haszonkölcsön
szerződés hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,  annak  megkötéséhez
hozzájárul. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a haszonkölcsön szerződés megkötéséről a 772/35
helyrajzi  számú  ingatlan  vonatkozásában  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
740/  2021. (VII.15.) határozata  

haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
a 772/35 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”   projekt  megvalósítása  érdekében  az  INOX-CSŐSZER
Csőszerelő  és  Tartálygyártó,  -Karbantartó  Kft-vel  kötendő,   772/35  helyrajzi
számú  terület  igénybevételét  biztosító  haszonkölcsön  szerződés hozzá
benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  haszonkölcsön
szerződést aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
          közreműködésért:

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2021. július 30.

8.         Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7  
és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  8.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  együttműködési
megállapodás  megkötésére  a  772/4,  772/6,  772/7  és  772/8  helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában.

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  6  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!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem  ezért:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése  a „Kandó Kálmán tér  közlekedésbiztonsági
fejlesztése  Dunaújvárosban”   projekt  megvalósítása  érdekében  a  MÁV
Zrt.-vel kötendő,  772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek
igénybevételét  biztosító  együttműködési  megállapodás hozzá  benyújtott
tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az együttműködési megállapodás megkötéséről 
a  772/4,  772/6,  772/7 és 772/8 helyrajzi  számú ingatlanok vonatkozásában című
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
741/  2021. (VII.15.) határozata  

együttműködési megállapodás megkötéséről 
a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”   projekt  megvalósítása  érdekében  a  MÁV Zrt-vel  kötendő,
772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek igénybevételét biztosító
együttműködési  megállapodás hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,  annak
megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  együttműködési
megállapodást aláírja.

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

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2021. július 30.

9.         Javaslat  megállapodás  kötésére  a  774/1  helyrajzi  számú  ingatlan  
használatára vonatkozóan
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat megállapodás kötésére a
774/1 helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan.

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  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  a  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság véleményezte-e az előterjesztést?

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése  a „Kandó Kálmán tér  közlekedésbiztonsági
fejlesztése  Dunaújvárosban”   projekt  megvalósítása  érdekében  az
ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zrt.-vel  kötendő,   774/1
helyrajzi  számú  terület  használatát  biztosító  megállapodás  hozzá
benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a megállapodás kötéséről a 774/1 helyrajzi számú 
ingatlan használatára vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 13
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
742/  2021. (VII.15.) határozata  

megállapodás kötéséről a 774/1 helyrajzi számú 
ingatlan használatára vonatkozóan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”  projekt megvalósítása érdekében az ÉPDUFERR Építőipari-
Szolgáltató-Management  Zrt-vel  kötendő,   774/1  helyrajzi  számú  terület
használatát  biztosító  megállapodás  hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,
annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  megállapodást
aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

              - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
                közreműködésért:

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetőj
Határidő: 2021. július 30.

10.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
705/2021. (VI.24.) határozata módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  10.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  705/2021.  határozata
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.
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Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  705/2021.  határozata  2.  pontjának  alábbi
szövegrészét, amely

„22.2.1  TOP  Programok  /TOP  6.1.4-3  "Aquantis  látogatóközpont
kivitelezése" soron (20.317.000 Ft)”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„22.2.1  TOP  Programok  /TOP  6.1.4-3  "Aquantis  látogatóközpont
kivitelezése" soron (20.317.120 Ft)”

A  határozat  1.  pontjában  rögzített  helyesbítés  összesen  120  Ft
többletköltségének fedezete a költségvetési rendeletben biztosított.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 705/2021. (VI.24.) határozata módosításáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
743/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
705/2021. (VI.24.) határozata módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  705/2021.
(VI.24.) határozata 2. pontjának alábbi szövegrészét:

„22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis látogatóközpont kivitelezése"
soron (20.317.000 Ft)”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis látogatóközpont kivitelezése"
soron (20.317.120 Ft)”

2.) Jelen  határozat  1.  pontban  rögzített  helyesbítés  összesen  120  Ft
többletköltségének fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról szóló  6/2021  (II.18.)
rendelet  12.  melléklet  22.2.1  TOP  Programok  /TOP  6.1.4-3  "Aquantis
látogatóközpont kivitelezése" soron biztosított.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

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

Határidő: a határozat közlésére: 2021. július 20.

11.       Javaslat  gépjármű-elszállításra  vonatkozó  megbízási  szerződés  
módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  11.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  gépjármű-elszállításra
vonatkozó megbízási szerződés 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,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találja, és volt egy javaslat, hogy a 95.000 + Áfa



35

kerüljön  beírásra,  ami  a  kiosztásra  került  anyagban  benne  is  van.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot
elfogadásra  javasolja  5  igen  szavazattal  a  tisztelt  közgyűlésnek,  a
módosítottat.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát akkor szeretném én is felhívni a tisztelt
képviselő-társaim  figyelmét,  hogy  ahogy  elnök  úr  jelezte,  az  ülésünk
elején  kézhez  kaptak  egy  új  határozati  javaslatot.  Kérem,  a
döntéshozatalnál  ezt  vegyék  figyelembe.  Kérdezem,  hogy  kérdés,
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt
nem  látok.  A  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2020. július 5-én a
Duna Auto Motors Kft.-vel kötött megbízási szerződés 6. és 7. pontjai az
alábbiak szerint módosuljanak:

„6. Megbízott e szerződés a lapján a megbízótól az alábbi díjra tart igényt:
Kiszállási díj:                                    0 Ft
Személygépjármű esetében elszállítási díj:         95 000 Ft + Áfa
Személygépjárműnél nagyobb jármű elszállítási díj:     95 000 Ft + Áfa
Tárolási díj az elszállítást követő 7 hónapban:        0 Ft
Elszállítást követő 7. hónap utáni tárolási díj:                 20 000 Ft + Áfa

7. Amennyiben az elszállított gépjármű nem rendelkezik rendszámmal, akkor
megbízottnak közterület-felügyelő jelenlétében a járművet fel kell nyitnia és
erről  a  felügyelőnek  jegyzőkönyvet  kell  felvennie.  A  jegyzőkönyv
tartalmazza a jármű azonosításához szükséges adatokat  és a járműben
talált tárgyak listáját.”

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  gépjármű-elszállításra  vonatkozó  megbízási
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,



36

Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
744/  2021. (VII.15.) határozata  

gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2020.
július  5-én a  Duna  Auto  Motors  Kft-vel  (1134  Budapest,  Váci  út  47/B  Ü-1)  kötött
megbízási szerződés 6. és 7. pontjai az alábbiak szerint módosuljanak:

„6. Megbízott e szerződés a lapján a megbízótól az alábbi díjra tart igényt:
Kiszállási díj:                   0 Ft
Személygépjármű esetében elszállítási díj:             95 000 Ft + Áfa
Személygépjárműnél nagyobb jármű elszállítási díj:             95 000 Ft + Áfa
Tárolási díj az elszállítást követő 7 hónapban:            0 Ft
Elszállítást követő 7. hónap utáni tárolási díj:              20 000 Ft + Áfa

7.  Amennyiben  az  elszállított  gépjármű  nem  rendelkezik  rendszámmal,  akkor
megbízottnak közterület-felügyelő jelenlétében a járművet fel kell nyitnia és erről
a felügyelőnek jegyzőkönyvet kell felvennie. A jegyzőkönyv tartalmazza a jármű
azonosításához szükséges adatokat és a járműben talált tárgyak listáját.”

Egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2021. július 31.

12.       Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű ingatlan  
részét képező köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe adására az
Innopark Nonprofit Kft. részére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  12.  napirendi  pontra,  amely  javaslat  a  dunaújvárosi  2637/2
helyrajzi  számú,  kivett  bolt  megnevezésű  ingatlan  részét  képező
köztemetői  nyilvános  illemhely  vagyonkezelésbe  adására  az  Innopark
Nonprofit Kft. részére.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:
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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  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi ponttal  kapcsolatban van-e. Nincs. Akkor a döntési
javaslat ismertetését átadom jegyző úrnak.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A döntési  javaslat  rövid
tartalma  a  következő:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
tudomással  bír  arról,  hogy  a  2637/2  helyrajzi  számú,  kivett  bolt
megnevezésű  ingatlan  részét  képező  köztemetői  nyilvános  illemhelyet
Támogatási szerződés alapján az Innopark Nonprofit Kft. üzemelteti 2021.
július 1. napjától.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  hatékony feladat ellátás
érdekében  úgy  dönt,  hogy  vagyonkezelésbe  adja  2021.  augusztus  1.
napjától  15  év  határozott  időre  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  az
önkormányzat 194/244-ed tulajdonában álló, dunaújvárosi 2637/2 helyrajzi
számú, kivett bolt megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlan részét
képező köztemetői nyilvános illemhelyet, az önkormányzatot terhelő és az
Innopark Nonprofit Kft. által átvállalt környezet-egészségügy  megjelölésű
közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan. Az Innopark Nonprofit  Kft.  a 15 év
alatt  a visszapótlási kötelezettséget meghaladóan minimum 2 millió forint
értékben köteles felújítási munkát végezni az ingatlanon. 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a vagyonkezelési jog ellenérték kikötése
nélkül kerül átengedésre az Innopark Nonprofit Kft. részére, mely társaság
a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény  3.§  (1)  bekezdés  19.  pont  szerint
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vagyonkezelőnek  minősül,  a  vagyonkezelői  jog  megszerzésére
versenyeztetés nélkül és ingyenesen jogosult. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Motyovszki Mátyás), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Motyovszki  Mátyás  képviselő  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
745/2021.     (VII.15.)     határozata  

a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű ingatlan részét képező
köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe adására 

az Innopark Nonprofit Kft. részére          

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 2637/2
hrsz.-ú,  kivett  bolt  megnevezésű ingatlan részét  képező köztemetői  nyilvános
illemhelyet Támogatási szerződés alapján az Innopark Nonprofit Kft. üzemelteti
2021. július 1. napjától.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  hatékony  feladat  ellátás
érdekében  úgy  határoz,  hogy  vagyonkezelésbe  adja  2021.  augusztus  1.
napjától  15  év  határozott  időre  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  részére  az
önkormányzat 194/244-ed tulajdonában álló, dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett
bolt megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlan részét képező köztemetői
nyilvános illemhelyet, az önkormányzatot terhelő és az Innopark Nonprofit Kft.
által  átvállalt környezet-egészségügy  (köztisztaság,  települési  környezet
tisztaságának  biztosítása,  rovar-  és  rágcsálóirtás)  megjelölésű  közfeladat
ellátáshoz  kapcsolódóan.  Az  Innopark  Nonprofit  Kft.  a  15  év  alatt  a
visszapótlási  kötelezettséget  meghaladóan  minimum  2  millió  forint  értékben
köteles felújítási munkát végezni az ingatlanon. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2. pontban
hivatkozott vagyonkezelési jog ellenérték kikötése nélkül kerül átengedésre az
Innopark  Nonprofit  Kft.  részére,  mely  társaság  a  nemzeti  vagyonról  szóló
törvény  3.§  (1)  bekezdés  19.  pont  szerint  vagyonkezelőnek  minősül,  a
vagyonkezelői jog megszerzésére versenyeztetés nélkül, ingyenesen jogosult.
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező Vagyonkezelési szerződés
és Támogatási szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat
közlésére.
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

      az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 31.

                        - a vagyonkezelési szerződés és a támogatási szerződés módosítás
                          aláírására: 2021. augusztus 15.

Pintér Tamás polgármester:

Szeretném  jelezni  én  is  a  jegyzőkönyvvezető  részére,  hogy  vegye
figyelembe, hogy igen szavazatot nyomott  Motyovszki Mátyás képviselő
úr.

13.       Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  és  az  IPE-  
Ipari-,  Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület
közötti vállalkozási szerződés módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

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

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat  Javaslat a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  IPE-Ipari-,  Tudományos-,
Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  közötti  vállalkozási
szerződés 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,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm szépen,  elnök úr.  És  most  szerentém megkérdezni,  hogy a
pénzügyi,  gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság véleményezte-e az
előterjesztést?

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Jelentkezőt  nem  látok.  Viszont
szeretném bejelenteni tisztelt képviselő-társaim, hogy egy fővel csökkent a
képviselő-testület  létszáma,  ezért  12-en  vagyunk,  továbbra  is
határozatképes  a  testület.  A  döntési  javaslatot  ismertetem,  hogyha
nincsen  hozzászólás,  nincsen:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs-
és Technológiai Parkok Egyesület között 2020. október 29. napján létrejött
vállalkozási  szerződést  a  határozat  mellékletét  képező  1.  számú
szerződésmódosítás szerint módosítja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti
vállalkozási szerződés módosításáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott
12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
746/2021.   (VII.15.)     határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-,
Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti

vállalkozási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  között  2020.
október  29.  napján  létrejött  vállalkozási  szerződést  a  határozat  mellékletét
képező 1. számú szerződésmódosítás szerint módosítja.
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2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Polgármestert  a  szerződés  aláírásra  történő  előkészítésére  és  a  határozat
közlésére.

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

Határidő: a szerződés aláírásra történő előkészítésére és a határozat
                közlésére: 2021. július 31.

14.       Javaslat  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  új  könyvvizsgálója  
megválasztására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  14.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az  MMK  Közhasznú
Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására.

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  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen,  elnök  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, az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló  15/2015.  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdése 5.  pontja
alapján  az  MMK  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálója  lemondását  elfogadja,
valamint  a  Viczkó  és  Társa  Kft.-t  választja  meg  a  társaság
könyvvizsgálójának 2021. szeptember 01-től 2026. május 31-ig bruttó 360
ezer Ft/év díjazás mellett.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  új
könyvvizsgálója megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
747/2021. (VII.15.) határozata 

az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5.  pontja alapján,  az  MMK  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálója
lemondását elfogadja, valamint
Viczkó  és  Társa  Kft.-t  (székhely:  2421  Nagyvenyim,  Nefelejcs  u.  8.;
Cégjegyzékszám:07  09  002803;  Adószám:11106746-2-07;  képviseli:  Viczkó
Péter,  kamarai  nyilvántartási  száma:007262,)  választja  meg  a  társaság
könyvvizsgálójának,  2021.  szeptember  01-től  2026.  május  31-ig,  bruttó
360.000,- Ft/év díjazás mellett.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a
polgármestert  a határozat közlésére,  továbbá  a  társaság  által  előkészített
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének
kikérését követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 30.
                - az alapító okirat módosítás aláírására: 2021. augusztus 31.
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15.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  használatból  kivont  
eszközeinek  elszállítására,  illetve  a  Centrum  által  javasolt  hasznosítás
elfogadására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárja

Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk  15.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi
Szakképzési  Centrum  használatból  kivont  eszközeinek  elszállítására,
illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására.

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
javaslatot  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, amelyet a pénzügyi bizottság
módosított. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  Akkor  halljuk  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottságot, hogy ezt véleményezte-e.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  a  határozati  javaslatot  5  igen  szavazattal
módosítással  fogadta  el,  hogy  a  határozati  javaslat  2.  pontja  kerüljön
törlésre, és az így kiosztott határozati  javaslatot fogadtuk el.  Köszönöm
szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Én is köszönöm szépen, elnök úr.  Mint ahogy elnök úr mondta, tisztelt
képviselő-társaim,  az  ülésünk  elején  kézhez  kaptak  egy  új  határozati
javaslatot.  A  döntéshoztalnál  ezt  vegyék  figyelembe.  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  a
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum által  megküldött,  a  DSZC Lorántffy
Zsuzsanna Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium és a DSZC
Rudas  Közgazdasági  Szakgimnázium  és  Kollégium  intézményekben  a
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határozat  1.  melléklete  szerinti  feleslegessé  vált  eszközök  elszállítását
elvégezteti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,
hogy az 1. pontban jelölt eszközök elszállítására bruttó 2 millió 100 ezer Ft
keretösszeget biztosít átcsoportosítás útján.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!
Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból
kivont  eszközeinek  elszállítására,  illetve  a  Centrum  által  javasolt  hasznosítás
elfogadására  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,
Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  távol  lévő 1 fő  (Gombos István)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése   
748/2021. (VII.15.) határozata  

a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által megküldött, a DSZC Lorántffy
Zsuzsanna Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a DSZC Rudas
Közgazdasági  Szakgimnázium és  Kollégium intézményekben  a  határozat  1.
melléklete szerinti feleslegessé vált eszközök elszállítását elvégezteti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
az 1.  pontban jelölt  eszközök elszállítására bruttó  2.100.000,-  Ft,  azaz bruttó
kétmillió  egyszázezer  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”  sorra  történő
átcsoportosítás útján.

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: az előkészítő osztálynak való megküldést
                  követő 8 nap

        - a határozat végrehajtására: 2021. július 26.

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

16.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
605/2021. (VI.2.) határozatának módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 16. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  605/2021.  határozatának
módosítására. Képviselő-testületünk ismét bővült egy fővel, így 13 fő van
jelen a képviselők közül, ezért továbbra is határozatképesek vagyunk.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Székely Károly képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  7  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:
Köszönöm,  polgármester  úr.  Ismertetem  röviden  a  döntési  javaslatot:
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóhoz egészségügyi
feladatok  kiszervezéséről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. határozatának 1. és 2. pontját  a
következőképpen módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul, hogy 2021.
november 1. napjától a háziorvosi, és  a  házi gyermekorvosi,  a  fogorvosi
alapellátást, mint az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  4.  pontban  meghatározott
kötelezően ellátandó feladatának kötelezettségeit az Egészségmegőrzési
Központ egészségügyi szolgáltató lássa el.” 

„2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy
felhatalmazza az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató
vezetőjét  a  Dunaújváros közigazgatási  területén működő terület  ellátási
kötelezettségű  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi  praxisok
működésével  összefüggő  szerződések  és  dokumentumok
kiadmányozására.” Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatának módosításáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
749/  2021. (VII.15.) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
605/2021. (VI.2.) határozatának módosításáról
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1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltatóhoz  egészségügyi
feladatok  kiszervezéséről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatának 1. és 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere hozzájárul,  hogy 2021.
november  1.  napjától  a  háziorvosi,  és  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi
alapellátást,  mint  az  önkormányzat  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontban meghatározott kötelezően
ellátandó  feladatának  kötelezettségeit  az  Egészségmegőrzési  Központ
egészségügyi szolgáltató lássa el.” 

„2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy
felhatalmazza  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltató
vezetőjét  a  Dunaújváros  közigazgatási  területén  működő  terület  ellátási
kötelezettségű  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi  praxisok
működésével összefüggő szerződések, dokumentumok kiadmányozására.”

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 Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. július 23.

17.       Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltatóval  
feladat-átvállalási  megállapodás  megkötésére  és  az  Alapító  Okirat
módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 17. napirendi pontunkra, amely  javaslat az Egészségmegőrzési
Központ  egészségügyi  szolgáltatóval  feladat-átvállalási  megállapodás
megkötésére és az Alapító Okirat 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:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  7  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy  az  előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatot  tartalmaz.  Mindkét
határozati  javaslatról  külön-külön  szavazunk.  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 hozzájárul  ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ,
mint  egészségügyi  szolgáltató  2021.  november  1.  napjától  a  határozat
melléklete szerinti feladat-átvállalási megállapodást kössön.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi
szolgáltatóval  feladat-átvállalási  megállapodás  megkötéséről  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése     
750/  2021.     (VII.  15  .)     határozata   

az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval 
feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul
ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az
Egészségmegőrzési  Központ  (2400  Dunaújváros,  Erkel  kert  23.)  mint
egészségügyi szolgáltató, 2021. november 1. napjától  a határozat melléklete
szerinti feladat-átvállalási megállapodást kössön.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az  Egészségmegőrzési  Központtal  (2400  Dunaújváros,
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Erkel kert 23.) mint egészségügyi szolgáltatóval a határozat mellékletét képező
feladat-átvállalási szerződést aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:  2021. szeptember 10.

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert a határozat közlésére.
Felelős  :    - a határozat végrehajtásáért:

    a polgármester
                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő: 2021. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

A II.  számú  döntési  javaslatot  ismertetem,  amely  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ
2021.  május  19-én  kiadott  17613-26/2021  számú  alapító  okirata
módosításáról a módosító okiratot elfogadja. 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  az
Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltató  vezetőjét,  hogy
módosítsa az intézmény dokumentumait.

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  13 fő (Barta Endre,
Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
751/  2021.     (VII.  15  .)     határozata     

az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési Központ 2021. május 19-én kiadott 17613-26/2021 számú
alapító okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

„Okirat száma: 17613-…../2021

Módosító okirat



50

Az  Egészségmegőrzési  Központ  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  által  2021.  május  19.  napján  kiadott,  17613-
26/2021.  számú  alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvény  8/A.  §-a  alapján  -  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 751/2021.  (VII.15.)  határozatra  figyelemmel  -a  következők szerint
módosítom:

1. Az  alapító  okirat 4.1.  alpontja  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép:
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
(továbbiakban:  Mötv.)  13.  §  (1)  bekezdés  4.  pontjában  meghatározott
egészségügyi  alapellátásra,  az  egészséges  életmód  segítését  célzó
szolgáltatásokra  figyelemmel  biztosít  egészségügyi  alapellátást  és  az
egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  alapján  iskola-egészségügyi
ellátást, egészségfejlesztést, család- és nővédelmi gondozást. 

2. Az  alapító  okirat 4.2.  alpontjába  foglalt  táblázat  1. sora  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

3. Az alapító okirat 4.3.  alpontja a következő (C) alponttal egészül ki: (C) az
önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 4. pontban meghatározott kötelezően ellátandó feladatának ellátá-
sa.

4. Az alapító okirat 4.4.  alpontjába foglalt táblázat a következő  1., 2. sorral
egészül  ki  a  további  szerkezeti  egységek  számozásának  értelemszerű
megváltoztatásával:

1 072111 Háziorvosi alapellátás
1 072311 Fogorvosi alapellátás

5. Az  alapító  okirat  5.1. pontja  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép:  Az
intézmény  vezetőjét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban  magasabb  vezetői
megbízással határozatlan vagy legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza
meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az
egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  2020.  évi  C.  törvény
végrehajtásáról  szóló  528/2020.  (XI.28.)  Korm.  rendelet  alapján.  Felette  az
Mötv. 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése, az Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

6. Jelen módosító okiratot 2021. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, időbélyegző szerint

P.H.
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Pintér Tamás
polgármester”

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt  alapító okiratot aláírja és egyúttal  nyújtson be kérelmet a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott
döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező mó-
dosító okirat,  valamint a 2.  számú mellékletét képező egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő át-
vezetés céljából.

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

Határidő: 2021. július 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Egész-
ségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetőjét, hogy az 1. pontban
foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetője

Határidő: 2021. november 1.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a  polgár-
mestert, hogy a határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ egész-
ségügyi szolgáltató vezetője részére.

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: 2021. július 30.

18.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatójának  
illetmény emelésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  18.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Dunaújvárosi
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emelésére. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:
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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  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a napirendi  ponttal  kapcsolatban van-e. Jelentkezőt  nem látok,
ezért  a  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  intézmény
magasabb vezetője, Farkasné Vörös Magdolna Mária havi járandóságát a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66-77. §-ai,
valamint a 77/1993. kormányrendelet 10/A. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott magasabb vezetői pótlék figyelembevételével 2021. július
15-től 2023. szeptember 30-ig terjedő időtartamra úgy állapítja meg, hogy
a  keresetkiegészítést  282  ezer  500  Ft-ban,  az  intézményvezető  havi
összes  járandóságát,  emely  alapilletmény,  további  illetményelemek  és
pótlékok 560 ezer 600 Ft-ban határozza meg.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,
hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg azzal, hogy az
intézményvezető  járandóságának  emeléséhez  szükséges  fedezetet  a
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetéséből kell biztosítani.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet
igazgatójának illetmény emeléséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés  e  
752/  2021. (VII.   15  .) határozata  

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emeléséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi
Gazdasági  Ellátó  Szervezet  intézmény  magasabb  vezetője,  Farkasné  Vörös
Magdolna Mária havi járandóságát, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 66-77. §-ai, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 10/A.
§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  magasabb  vezetői  pótlék
figyelembevételével,  2021.  július  15-től  2023.  szeptember  30-ig  terjedő
időtartamra, úgy állapítja meg, hogy a keresetkiegészítést 282.500,-Ft-ban, az
intézményvezető  havi  (alapilletmény,  további  illetményelemek,  és  pótlékok)
összes  járandóságát  560.600.-  Ft,  azaz  ötszázhatvanezer-hatszáz  forintban
határozza meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  foglaltak  szerint  szükséges  munkajogi
intézkedéseket  tegye  meg  azzal,  hogy  az  intézményvezető  járandóságának
emeléséhez szükséges fedezetet a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
2021. évi  költségvetésének K1101-es során a törvény szerinti  illetményeknél
meghatározott összegből kell biztosítani.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a személyügyi osztály vezetője 

Határidő:  2021. július 31.

19.       Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  vezetésére  irányuló  
pályázat kiírására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  19.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  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  Károlyt,  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  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. Nincs. Akkor a döntési
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm. Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Röviden ismertetem a
döntési  javaslatot,  mely  szerint  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése pályázatot ír ki az Útkeresés Segítő Szolgálat
vezetésére, magasabb vezetői  beosztás betöltésére a közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,  a  közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban  történő  végrehajtásáról
257/2000.  kormányrendelet,  a személyes gondoskodást  nyújtó  szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
SzCsM  rendelet,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet alapján
a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

A  Közgyűlés  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  kormányzati  személyügyi
igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  (Nemzeti  Közigazgatási  Intézet)
internetes oldalán,  valamint  Dunaújváros Megyei  Jogú Város honlapján
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

A Közgyűlés a benyújtott pályázatok véleményezésére három tagú eseti
bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett
pályázatokat  véleményezzék  és  azt  írásban  2021.  szeptember  30-ig
juttassák  el  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteréhez.  A
bizottság  írásbeli  véleményének  polgármesterhez  történő  leadását
követően  a  bizottság  külön  intézkedés  nélkül  megszűnik.  Az  eseti
bizottság  feladatainak  ellátásával:  a  Szociális  Szakmai  Szövetség  által
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delegált személyt, dr. Molnár Attila jegyzőt és Barta Endre alpolgármester
urat bízza meg.

A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármester  urat,  hogy  az  eseti,  valamint  a
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  véleményének  kikérése
mellett  a  beérkezett  pályázatokat  terjessze  majd  be  a  Közgyűlés  elé.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény
vezetésére irányuló pályázat kiírásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
753/2021. (VII.15.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot ír ki az
Útkeresés Segítő Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) vezetésére,
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.  évi  XXXIII.  törvény,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi
XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
ágazatban  történő  végrehajtásáról  257/2000.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet,  a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM  rendelet,  valamint  a
személyes gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,
valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati
kiírás szerint. 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Nemzeti
Közigazgatási Intézet) internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú
Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                           a jegyző 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a személyügyi osztály vezetője

Határidő:  2021. augusztus 3.
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3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  benyújtott
pályázatok véleményezésére három tagú eseti  bizottságot  hoz létre,  egyben
felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt
írásban 2021. szeptember 30-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő
leadását  követően  a  bizottság  külön  intézkedés  nélkül  megszűnik.  Az  eseti
bizottság feladatainak ellátásával: 

         Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt, Dr. Molnár Attila Jegyzőt,
        Barta Endre Alpolgármestert bízza meg.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy az eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a
Közgyűlés elé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. október 15.

20.       Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő  
Támogatói Okirat jóváhagyására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 20. napirendi pontunkra, amely javaslat a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő  Támogatói  Okirat
jóváhagyására. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

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

Dr. Székely Károly képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A napirendi pontot a szociális,
egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  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. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  a  Nemzeti
Szociálpolitikai  Intézettel  kötendő  támogatói  okirat-tervezetét  aláírja,
amennyiben  az  a  korábbi  évek  megállapodásaihoz  képest  érdemi
változásokat nem tartalmaz.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás
finanszírozására kötendő Támogatói Okirat jóváhagyásáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
754/2021. (VII.15.) határozata

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
Támogatói Okirat jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  a
Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézettel  kötendő  támogatói  okirat-tervezetét  aláírja,
amennyiben az a korábbi évek megállapodásaihoz képest érdemi változásokat nem
tartalmaz.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. szeptember 30. 

21.       Javaslat  a  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  
érdekében megbízási szerződés megkötésére
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Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Dr. Révész Gertrúd háziorvos

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  21.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  8.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében  megbízási  szerződés
megkötésére.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási bizottság elnökét kérdezem, 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  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. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  2021.
október 1-től  a dunaújvárosi 8. számú háziorvosi körzet  helyettesítéssel
történő  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződést kíván  kötni  a  dr.
Révész Gertrúd által  képviselt  CONTROL-EÜ Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a 8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
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ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
755/  2021.     (VII  .15.)   határozata  

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

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

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

               Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester

                - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő:   2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintettek részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.

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

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
                                a polgármester

                                   - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                                     a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:  2021. július 30.
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22.       Javaslat  a  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  
érdekében megbízási szerződés megkötésére
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  22.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  9.  számú  felnőtt
háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében  megbízási  szerződés
megkötésére.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  És  most  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási bizottság elnökét kérdezem, 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  7  igen  szavazattal,
ellenszavazat 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:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  2021.
október 1-től  2021. december 31-ig a dunaújvárosi 9. számú háziorvosi
körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést
kíván kötni  a  dr. Szuhai István Zsolt által képviselt Dr. Szuhai és Társa
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon4
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a 9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
ellátása  érdekében  című  határozati  javaslatot  megbízási  szerződés  megkötésére
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
756/  2021. (VII.15.) határozata   

a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2021. október 1-től, 2021. december 31-ig a dunaújvárosi 9.
számú  háziorvosi  körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződést kíván kötni  a  Dr. Szuhai István Zsolt által képviselt Dr.
Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá a Dr. Szuhai István Zsolt által képviselt Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

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

Határidő: 2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintettek részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.

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

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester

                                   - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                                     a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:  2021. július 30.
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Pintér Tamás polgármester:

Felkérem  Mezei  Zsolt  alpolgármester  urat,  hogy  helyettesítsen  az
ülésvezetésben.

(Pintér  Tamás  polgármester  átadta  az  ülés  vezetését  10:25  órakor  Mezei  Zsolt
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.)

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

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Simonné dr. Janus Ágota Magdolna háziorvos

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm,  polgármester  úr.  Tisztelt  Közgyűlés!  Akkor  folytatjuk  a
munkánkat. Megállapítom, hogy 12-en vagyunk jelen, és természetesen
határozatképesek vagyunk. Az én szavazatom a polgármester úr gépéről
fog szólni.  Akkor folytatjuk,  tehát a 23. napirendi  ponttal,  javaslat  a 15.
számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötésére. 

Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Mezei Zsolt alpolgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  szépen.  Kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási
bizottság elnökét, dr. Székely Károlyt, hogy a bizottság véleményezte-e az
előterjesztést.

Dr. Székely Károly képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  a
szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  7  igen  szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:
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Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi
ponttal  kapcsolatban  van-e.  Ilyet  nem látok,  ezért  a  döntési  javaslatot
ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2021. október 1-től a dunaújvárosi 15.
számú  háziorvosi  körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződést kíván kötni a Simonné  dr. Janus Ágota Magdolna
által képviselt INNOCENS Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István,
Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
757/  2021.     (VII.   15  .)     határozata   

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2021. október 1-től a dunaújvárosi 15. számú háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván kötni
a Simonné Dr. Janus Ágota Magdolna által képviselt INNOCENS Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá  a  Simonné  Dr.  Janus  Ágota  Magdolna  által  képviselt  INNOCENS
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

                          - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                            a humán szolgáltatási  osztályvezetője

Határidő: 2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintettek részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert a határozat közlésére.

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

                                     a humán szolgáltatási osztály vezetője
 Határidő:  2021. július 30.

24.       Javaslat  a  Regőczi  István  Alapítvány  támogatására  irányuló  kérelem  
elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

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

Mezei Zsolt alpolgármester:

24. következik, javaslat a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló
kérelem elbírálására.

Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Mezei Zsolt alpolgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  5  igen  és  1  tartózkodás  mellett
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm,  elnök  úr.  Kérdezem  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság elnökét, Tóth Kálmán urat, hogy a bizottság
véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja,
5  igen  és  1  tartózkodás  mellett  elfogadásra  javasolja  a  tisztelt
közgyűlésnek.
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Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm,  elnök  úr.  Kérdezem  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi
kapcsolati  bizottság  elnökét,  Szántó  Péter  urat,  hogy  a  bizottság
véleményezte-e az előterjesztést. 

Szántó Péter képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
oktatási,  kulturális és társadalmi kapcsolati  bizottság 5 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Akkor ismertetném
a  döntési  javaslatot:  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata
Közgyűlése úgy határoz, hogy a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus
Árváiért  részére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetési helyzete miatt nem tud támogatást nyújtani.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló
kérelem  elbírálásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  9  fő  (Barta
Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő  2  fő  (Gombos  István,  Pintér
Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
758/2021.     (VII.15.)     határozata  

a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy a Regőczi  István  Alapítvány  a  Koronavírus  Árváiért   (7400  Kaposvár,
Nagy  Imre  tér  2.) részére Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2021. évi költségvetési helyzete miatt nem tud támogatást nyújtani.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Alapítvány elnökének.

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

Határidő  :    a határozat közlésére: 2021. július 31.
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25.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  
közbeszerzési tervének 2. számú módosítására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Mezei Zsolt alpolgármester:

Térjünk át akkor a 25. napirendi pontra, ami javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú
módosítására.

Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Mezei Zsolt alpolgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mezei Zsolt alpolgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm.  Alpolgármester  Úr!  Az  elnök  távolléte  alapján  a  bíráló
bizottság  felkérésének  megfelelően  ismertetem  a  bíráló  bizottság
döntését, és ugye idézek a 2021. július 13-án 15 óra 15 perckor megtartott
ülés jegyzőkönyvéből, amely szerint az önkormányzat közbeszerzési és
bíráló  bizottságának  10/2021.  (VII.13.)  Kbb.  határozata  a
következőképpen  szól:  Az  önkormányzat  közbeszerzési  és  bíráló
bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  minősítette  a  Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési
tervének 2. számú módosítására irányuló előterjesztést. Köszönöm.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm, jegyző úr.  Kérdezem,  hogy kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Ilyet  nem  látok.  És  a  döntési
javaslatot ismertetném:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú
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módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  közbeszerzési  tervét  a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István,
Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
759/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó
közbeszerzési tervének 2. 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 2. 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. augusztus 6.

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

Mezei Zsolt alpolgármester:

Jó. Akkor szünetet rendelek el, 10 óra 32 perc van, és 10 óra 40 percig,
egy 10 perc szünetet. Akkor 42-ig. Jó? Tehát 10 perc szünetet rendelek el.
Köszönöm.

Szünet
Szünet után:

26.       Javaslat  „Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  
közvilágítás rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi
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felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok  elfogadására,  az  eljárás
megindítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Képviselő-társaim! Folytatjuk munkánkat.  Áttérünk 26.  napirendi
pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén
történő  közvilágítás  rekonstrukciója”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok elfogadására,  az
eljárás megindítására.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

Annyit még szeretnék hozzátenni, hogy 10 óra 43 perckor kezdtük el a
folytatást,  és  13-an  jelen  vagyunk  a  képviselő-testületből.  Tehát
határozatképesek  vagyunk.  Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm,  polgármester  úr.  Tisztelt  Közgyűlés!  A  bíráló  bizottság
elnökének távollétében a bíráló bizottság felkérésére ismertetem a bíráló
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bizottság 2021. július 13-án 15 óra 15 perckor megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvet,  melynek 2.  napirendjekor  a  következő döntést  hozta az
önkormányzat  bíráló  bizottsága,  ez  pedig  a  11/2021.  (VII.13.)  Kbb.
határozat  lesz.  Az  önkormányzat  közbeszerzési  és  bíráló  bizottsága  6
igen  szavazattal  egyhangúlag,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
közgyűlési tárgyalásnak alkalmasnak minősítette a Javaslat „Dunaújváros
fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás  rekonstrukciója”
tárgyban  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési
dokumentumok  elfogadására,  az  eljárás  megindítására  tárgyú
előterjesztést. Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.  Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, ja-
vaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata  Közgyűlése a „Dunaújváros fő közlekedési  útvonalak mentén
történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyban  a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLII. törvény Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti
nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) lefolytatását határozza el a határozat
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. Az 1. pont-
ban szereplő kötelezettségvállalás fedezete részben átcsoportosítás útján
biztosított.

Most  név  szerinti  szavazás  fog  majd  következni,  merthogy  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII.  törvény 27. § (5) bekezdése
szerint  testületi  döntéshozatal  esetén  név  szerinti  szavazást  kell
alkalmazni.  Az  SZMSZ  32.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  név  szerinti
szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő
képiselők  a  nevük  felolvasásakor  felállva  „igen”-nel  vagy  „nem”-mel
szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a
jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett.

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

Barta Endre - igen
Cserna Gábor - igen
Lőrinczi Konrád - igen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen

  Szántó Péter - igen
  Szepesi Attila - igen
  Dr. Székely Károly - igen
  Tóth Kálmán - igen
  És a jómagam szavazata - igen 
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Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodással te-
hát megszavaztuk ezt a napirendi pontot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
760/  2021.(VII.15.) határozata  

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás
rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros fő
közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 112.§ (1) be-
kezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) lefolytatását határoz-
za el, a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tarta-
lommal.

2.) Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének
12. melléklet, 2. Városüzemeltetés, 2.1 Közvilágítás fejlesztés során 44.418.096
Ft biztosított,  míg a 12. melléklet  1.  Városfejlesztés és- rendezés 1.2 Egyéb
képviselői  kérések beruházási  feladatai  sorról  10.000.000 Ft,  7.  melléklet  2.
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások sorról 1.386.657 Ft átcsoportosítás útján
biztosított.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszer
használatával az eljárás megindításáról.

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

Határidő:   az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2021. augusztus 6.

27.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  négy,  
különböző  fejlesztési  célú,  éven  túli,  összesen  266.325.000  Ft  összegű
hitel  felvételére,  az  indikatív  ajánlatban  foglalt  feltételek  elfogadására
valamint a szerződések megkötésére
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk 27. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata által négy, különböző fejlesztési célú, éven túli,
összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az indikatív ajánlatban
foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződések megkötésére.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:
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Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  hogy  a
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A négy határozati javaslatot
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6-6-6 igen szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési  bizottság  mind  a  négy  határozati  javaslatot  5  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét,
hogy  az  előterjesztés  I-IV.  határozati  javaslatokat  tartalmaz.  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  úgy  határoz,  hogy  70
millió 756 ezer Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint,
5  éves lejáratú  beruházási  hitelt  vesz  fel  az  OTP Bank Nyrt.-től  2026.
december  31-i  lejárattal  fejlesztési  célra,  szennyvízelvezetési  és
szennyvíztisztítási beruházások megvalósítására.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik
arról,  hogy az önkormányzat  hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető
ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi  CXCIV. tör-
vény  10.§  (3) bekezdése  alapján  –  a  Kormány  előzetes  hozzájárulása
nem szükséges. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  70.756  e  Ft  összegű  fejlesztési  célú  hitel
felvételére, az  indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:



72

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
761/  2021. (VII.15.) határozata  

70.756 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételére, az indikatív ajánlat
elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 70.756.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i lejárattal,  az fejlesztési célra, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
beruházások megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
      előkészítésében:

                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

10  igen  szavazattal,  0  nem  és  3  tartózkodással  elfogadtuk.  Azért
engedjenek meg annyit tőlem, hogy most volt 3 tartózkodás, amely arra
irányult,  hogy  szennyvízelvezetés  és  szennyvíztisztítási  beruházásokat
megvalósítsunk-e itt városunkban, amelyek már régóta húzódnak, és nem
tudnak megvalósulni azok miatt az elvonások miatt, amelyek a kormány
döntése  alapján  Dunaújvárost  sújtják,  és  amelyek  a  kormány  ígérete
alapján, ami az volt, hogy ezeket a fejlesztési támogatásokat vissza fogják
pótolni,  nem kapta  meg városunk,  Budapesttel  egyetemben egyébként,
nyilván valami bosszúhadjárat miatt,  de csakhogy tudják a dunaújvárosi
lakosok is, hogy 3 dunaújvárosi lakos, 3 Fideszes képviselő nem szeretné,
hogyha azok a feladatok elvégzésre kerülnének, amelyek az ő városlakók
egészségét szolgálja, az ő jólétüket. 

II. számú döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  73  millió  958  ezer  Ft
összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú
beruházási  hitelt  vesz  fel  az  OTP  Bank  Nyrt-től  2026.  december  31-i
lejárattal,  fejlesztési  célra,  nem  köznevelési  intézményhez  kapcsolódó
sportlétesítmények  létrehozására,  fejlesztésére,  fűtés-  és  világítási
rendszer korszerűsítésének megvalósítására.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik
arról,  hogy az önkormányzat  hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető
ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi  CXCIV. tör-
vény  10.§  (3) bekezdése  alapján  –  a  Kormány  előzetes  hozzájárulása
nem szükséges. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 73.958 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló
indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta EndreMezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
762/  2021. (VII.15.) határozata  



74

73.958 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására,
valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 73.958.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i lejárattal, az fejlesztési célra, nem köznevelési intézményhez kapcsolódó
sportlétesítmények létrehozására, fejlesztésére, fűtés- és világítási  rendszer
korszerűsítésének megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
                          előkészítésében:

                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

A  III.  döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  47  millió  500  ezer  Ft
összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú
beruházási  hitelt  vesz  fel  az  OTP  Bank  Nyrt-től  2026.  december  31-i
lejárattal,  fejlesztési  célra,  közutak,  hidak  építésének,  felújításának
megvalósítására.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik
arról,  hogy az önkormányzat  hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető
ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi  CXCIV. tör-
vény  10.§  (3) bekezdése  alapján  –  a  Kormány  előzetes  hozzájárulása
nem szükséges. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 47.500 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló
indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
763/  2021. (VII.15.) határozata  

47.500 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására,
valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 47.500.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i  lejárattal,  az  fejlesztési  célra,  közutak,  hidak  építésének,  felújításának
megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Község Önkormányzata Közgyűlése a hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
      előkészítésében:

                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  a  IV.  döntési  javaslatunkra,  amely  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 74 millió 111 ezer Ft
összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú
beruházási  hitelt  vesz  fel  az  OTP  Bank  Nyrt-től  2026.  december  31-i
lejárattal,  fejlesztési  célra,  egyéb  törvény  által  az  Önkormányzatok
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számára  előírt  feladatok  teljesítéséhez  szükséges  infrastrukturális
beruházások megvalósítására.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik
arról,  hogy az önkormányzat  hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető
ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi  CXCIV. tör-
vény  10.§  (3) bekezdése  alapján  –  a  Kormány  előzetes  hozzájárulása
nem szükséges. 

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

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 74.111 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló
indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
764/  2021. (VII.15.) határozata  

74.111 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására,
valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 74.111.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i  lejárattal,  az  fejlesztési  célra,  egyéb  törvény által  az  Önkormányzatok
számára  előírt  feladatok  teljesítéséhez  szükséges  infrastrukturális
beruházások megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
      előkészítésében:

                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

28.       Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  
FE/02/676-4/2021. számú törvényességi felhívásáról
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  28.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  állásfoglalás
kialakítására  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/676-4/2021.  számú
törvényességi felhívásáról.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Felkérem  jegyző  urat,  hogy  röviden
ismertesse a törvényességi felhívás tartalmát.

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm, polgármester úr. Röviden ismertetem a tövényességi felhívás
tartalmát:  Az  570/2021.  számú határozat  címe nem megfelelő,  mert  az
„Javaslat”-ként került meghatározásra, azonban amikor a közgyűlés döntést
hoz, nem lehet javaslatról beszélni, ezért a cím és a tartalom nem felel meg
egymásnak.  A  kormányhivatal  megállapította  továbbá  azt  is,  hogy  az
előterjesztésben is helytelenül – javaslat címmel – került megfogalmazásra
a meghozandó döntés, ezért az előterjesztés sem megfelelő.
A 222/2021. határozat 2. pontja szerint a vagyonbérleti díjat Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Vagyonkezelési Osztálya
számlázza ki  a  DVCSH Kft.  részére.  A kormányhivatal  rögzíti,  hogy az
Mötv.  41.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  mindenkori  képviselő-testület
szervei,  azaz  a  polgármester,  a  főpolgármester,  a  megyei  közgyűlés
elnöke,  a  képviselő-testület  bizottságai,  a  részönkormányzat  testülete,  a
polgármesteri  hivatal,  a  megyei  önkormányzati  hivatal,  a  közös
önkormányzati  hivatal,  a  jegyző,  továbbá  a  társulás  biztosítják  az
önkormányzati  feladatok  ellátását,  beleértve  a  képviselő-testület
döntéseinek  végrehajtását,  így  e  határozat  felelőseként  is  e  szervek
jelölhetők meg. A határozat 2. pontja tehát a polgármesteri hivatalt jelölheti
meg végrehajtásért felelősnek, annak szervezeti egységét nem. A határozat
2.  pontja  nem  felel  meg  az  Mötv.  41.  §  (2)  bekezdésének,  ezért
jogszabálysértő.

A  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
37/2017.  önkormányzati  rendelet  17.  §  (4)  bekezdése  f)  pontja  és  (5)
bekezdése alapján a határozati javaslatban meg kell jelölni a végrehajtási
határidőt. A határidőt évre, hóra, napra kell meghatározni, szükség esetén
részhatáridőt  kell  alkalmazni.  Eltérő  végrehajtási  határidők  esetén  a
pontokat követően, vagy a határozati javaslat utolsó pontját követően kell a
végrehajtási  határidőt  feltüntetni  a  felelősökkel,  és  a  végrehajtásban
közreműködő személyekkel  együtt.  Amennyiben a határozati  javaslatban
foglalt  feladat  végrehajtása  értelemszerűen  folyamatos  vagy  azonnali
tevékenységet  igényel,  a  végrehajtás  határidejére  a  „folyamatos”,  vagy
„azonnal” megjelölés alkalmazandó a végrehajtásról szóló jelentés pontos
rögzítése  mellett  az  alábbiak  szerint:  „határidő:  végrehajtása  folyamatos
vagy azonnal; jelentéstételre 20…év...hó...nap.
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A kormányhivatal megállapította, hogy az 572/2021. nem határozott meg
végrehajtási  határidőt  (a  határozat  közlése  a  kormányhivatal  korábbi
törvényességi  felhívásai  szerint  nem  tekinthetők  végrehajtásnak),  a
222/2021.  határozatnak  pedig  a  2.  pontja  nem  tartalmaz  végrehajtási
határidőt. A kormányhivatal álláspontja szerint határidő megjelölése nélkül
nem válik  lejárttá  a  határozat,  a  végrehajtásának eredményessége nem
biztosított.

A kormányhivatal szerint veszélyhelyzetben is a nyilvánosság biztosítása
érdekében  a  meghozott  döntéseket  és  a  döntést  megalapozó
előterjesztéseket  ugyanúgy  közzé  kell  tenni,  mint  a  képviselő-testületi
döntéseket és előterjesztéseket. Ennek törvényi alapja az Info. tv. 37. § (1)
bekezdése és 1. melléklete II. pontjának 8-9. alpontjai.

A  kormányhivatal  megállapította,  hogy  az  önkormányzat  honlapján  a
határozatokhoz kapcsolódó előterjesztés ugyan megtalálható, de maguk a
határozatok  nem,  ezért  a  döntések  nyilvánossága  nem  biztosított.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

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

Dr. Molnár Attila jegyző:

Köszönöm,  polgármester  úr,  ismét.  Tisztelt  Közgyűlés!  Röviden
ismertetem a döntési javaslatot: A Közgyűlés megismerte és megvizsgálta
a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/676-4/2021.  számú  leiratát,
melyben  törvényességi  felhívással  élt  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  „Javaslat  a  2021.  évi  víziközmű
vagyonbérleti  díj  terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó
222/2021.  (III.18.)  határozat  módosításáról”  szóló  570/2021.  (V.27.)
határozata,  továbbá  „a  2021.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj
meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós
munkák összegére” szóló 222/2021. (III.18) határozata miatt.

A Közgyűlés elfogadja,  hogy az 570/2021.  (V.27.)  címe nem megfelelő,
mert az „Javaslat”-ként került meghatározásra, azonban amikor a közgyűlés
döntést hoz, nem lehet javaslatról beszélni, ezért a cím és a tartalom nem
felel  meg  egymásnak,  elfogadja  a  közgyűlés  továbbá  azt  is,  hogy  az
előterjesztésben is helytelenül – javaslat címmel – került megfogalmazásra
a  meghozandó  döntés,  melytől  függetlenül  azonban  az  előterjesztés
megfelel  az  SZMSZ  előterjesztésre  vonatkozó,  imént  említett
rendelkezéseinek.
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A  Közgyűlés  a  határozat  címét  az  alábbiak  szerint  fogja  módosítani
döntésével:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
570/2021. (V.27.) határozata

a víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra
vonatkozó 222/2021. (III.18.) határozat módosításáról”

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,
hogy  az  570/2021.  (V.27.)  határozat  határozat  jogszabálysértő  a
tekintetben,  hogy  az  SZMSZ  17.  §  (4)  bekezdés  f)  pontjában  és  (5)
bekezdésben  foglaltak  ellenére  a  határozat  nem  tartalmaz  végrehajtási
határidőt, kizárólag a határozat közlésére, melyre figyelemmel a határozat
határidőre vonatkozó rendelkezését a következők szerint módosítja.

„Határidő: - a határozat közlésére: 2021. június 11.
                          - a rekonstrukciós munkák elvégzésére:

                                    2021. december 31.”

A továbbiakban a Közgyűlés elfogadja, hogy az 222/2021. (III.18.) határozat
határozat  jogszabálysértő  a  tekintetben,  hogy  az  SZMSZ  17.  §  (4)
bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a határozat 2.
pontja  nem  tartalmaz  végrehajtási  határidőt,  kizárólag  a  határozat
közlésére,  továbbá elfogadja  azt  is,  hogy a  határozatban végrehajtásért
felelősnek  kizárólag  a  közgyűlésnek  az  Mötv.  41.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott szervei jelölhetők meg, melyre figyelemmel a határozat 2.
pontját a következők szerint módosítja.

„2.)  A közművagyon vagyonbérleti  díját  a vonatkozó, jelenleg érvényben
lévő Szolgáltatási-Vállalkozási  szerződés 5.  pontja  figyelembevételével  a
polgármesteri  hivatal  számlázza  ki  az  üzemeltető  Dunaújvárosi  Víz-,
Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) részére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
            a polgármesteri hivatal
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
            a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  2021. december 31.”

A Közgyűlés megállapítja,  hogy az  1.  pontban megjelölt  határozatokhoz
kapcsolódó  előterjesztés  az  önkormányzat  honlapján  megtekinthető,
azonban maguk a határozatok nem, ezért az információs önrendelkezési
jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  112.  37.  §  (1)
bekezdése és 1. melléklet II. 8-9. alpontjai szerinti közzétételi kötelezettség
nem  teljesült,  melyre  tekintettel  a  közgyűlés  utasítja  a  jegyzőt,  hogy
gondoskodjon az 1. pontban megjelölt határozatok közzétételéről.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja
továbbá a jegyzőt, hogy a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal
részére  küldje  meg  a  Nemzeti  Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra
kialakított informatikai rendszeren keresztül. Köszönöm, polgármester úr.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, jegyző úr.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakításáról  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. számú törvényességi felhívásáról című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
765/  2021. (VII.15.) határozata  

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/676-4/2021. számú törvényességi felhívásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. számú leiratát,
melyben  törvényességi  felhívással  élt  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlésének a „Javaslat a 2021. évi víziközmű vagyonbérleti
díj  terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó 222/2021.  (III.18.)
határozat módosításáról”  szóló 570/2021. (V.27.) határozata, továbbá  „a 2021.
évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére
elvégzendő  rekonstrukciós  munkák  összegére” szóló  222/2021.  (III.18)
határozata miatt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
570/2021.  (V.27.)  címe  nem  megfelelő,  mert  az  „Javaslat”-ként  került
meghatározásra, azonban amikor a közgyűlés döntést hoz, nem lehet javaslatról
beszélni, ezért a cím és a tartalom nem felel meg egymásnak, elfogadja továbbá
azt  is,  hogy  az  előterjesztésben  is  helytelenül  –  javaslat  címmel  –  került
megfogalmazásra  a  meghozandó  döntés,  melytől  függetlenül  azonban  az
előterjesztés megfelel az SZMSZ előterjesztésre vonatkozó rendelkezéseinek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat címét
az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
570/2021. (V.27.) határozata

a víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó
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222/2021. (III.18.) határozat módosításáról”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
570/2021.  (V.27.)  határozat  határozat  jogszabálysértő  a  tekintetben,  hogy  az
SZMSZ 17. § (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a
határozat nem tartalmaz végrehajtási határidőt, kizárólag a határozat közlésére,
melyre  figyelemmel  a  határozat  határidőre  vonatkozó  rendelkezését  a
következők szerint módosítja.

„Határidő: - a határozat közlésére: 2021. június 11.
                 - a rekonstrukciós munkák elvégzésére: 2021. december 31.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
222/2021.  (III.18.)  határozat  határozat  jogszabálysértő  a  tekintetben,  hogy az
SZMSZ 17. § (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a
határozat 2. pontja nem tartalmaz végrehajtási határidőt, kizárólag a határozat
közlésére,  továbbá  elfogadja  azt  is,  hogy  a  határozatban  végrehajtásért
felelősnek  kizárólag  a  közgyűlésnek  az  Mötv.  41.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott szervei jelölhetők meg, melyre figyelemmel a határozat 2. pontját
a következők szerint módosítja.

„2.)  A  közművagyon  vagyonbérleti  díját  a  vonatkozó,  jelenleg  érvényben  lévő
Szolgáltatási-Vállalkozási szerződés 5. pontja figyelembevételével a polgármesteri
hivatal számlázza ki az üzemeltető Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató
Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármesteri hivatal

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

Határidő: 2021. december 31.”

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy
az  1.  pontban  megjelölt  határozatokhoz  kapcsolódó  előterjesztés  az
önkormányzat  honlapján  megtekinthető,  azonban  maguk  a  határozatok  nem,
ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.  évi  CXII.  37.  §  (1)  bekezdése és 1.  melléklet  II.  8-9.  alpontjai  szerinti
közzétételi kötelezettség nem teljesült, melyre tekintettel a közgyűlés utasítja a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt határozatok közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

            - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
    a személyügy osztály vezetője

Határidő: 2021. július 30.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  jelen  határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti
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Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra  kialakított  informatikai  rendszeren
keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: 2021. augusztus 15.

29.       Javaslat DMJV közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásérzékelős  
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  29.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  közigazgatási  területén  napelemes,  LED,  mozgásérzékelős
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére.

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, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e.  Lőrinczi  képviselő  úr
jelentkezett. Parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:
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Köszönöm  a  szót,  polgármester  úr.  Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt
Polgármester Úr! Örömmel szembesültem ezzel a napirendi ponttal, amely
közvilágítás  bővítést  tartalmaz,  napelemes,  LED-es,  mozgásérzékelős
lámpatestek kerülnek beépítésre két helyszínen is, az egyik a Baracsi út
és a Bocskai 5. egyes szakasza között, illetve a másik helyszín pedig a
Felső Duna-parti sétány, Október 23. tér és Berzsenyi Dániel utca közötti
szakasza. Ez azért is érdekes, mert korábbi körzetem területén található
ez  a  szakasz,  és  régi  elképzelésem,  régi  vágyam,  hogy  ez  a  rész  is
megkapja a közvilágítást,  a Felső Duna-parti  sétány. Ez gyakorlatilag a
második ütemének tekinthető annak a fejlesztésnek, amelyik a Zöld Város
Projektben  valósult  meg  a  Felső  Duna-parti  sétány  kórház  mögötti
szakaszán  valósult  meg  a  közvilágításnak  a  kiépítése  a  lépcsők
felújításával egyetemben. És gyakorlatilag ez folytatódott volna, és hát az
önök közreműködésével ezúttal folytatódik is. Egyetlenegy észrevételem
lenne, és örülök is ennek a napirendi pontnak, hiszen ez ezt megvalósítja.
A javaslatom viszont az lenne, ez egy módosítási javaslat, kérem, hogy
akkor erről a közgyűlés szavazzon. A helyszínre napelemes, LED-es és
mozgásérzékelős lámpatestek kerülnek beépítésre. Az én aggályom az,
hogy a mozgásérzékelős lámpatestek esetében mivel ott sokan szoktak
futni  azon  a  területen  szürkületben  esetleg,  a  mozgásérzékelős
lámpatestek  beépítése  nem  biztos,  hogy  a  közbiztonságot  megfelelő
mértékben  javítja.  Én  ezért  nem  mozgásérzékelős,  hanem  éjszakai
szürkületi  érzékelővel  rendelkező,  éjszakai  világítást  javasolnék  erre  a
területre. Tehát hogy ne csak éppen a mozgás érzékelésére kapcsoljon
be, hanem este gyakorlatilag egész éjjel világítson. Ez lenne a módosító
javaslatom. Ennek biztos vagyok benne, hogy a körzetlakók örülni fognak.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  képviselő  úr.  Az  írásban  benyújtott  módosító
indítványát  várom,  amelyben  részletezi,  hogy  ez  milyen
költségmódosulásokkal  fog  járni  ez  a  másik  típusú  LED-es  beépített
lámpa, és akkor tudunk szavaztatni. De először is megadom a szót Mezei
Zsolt képviselő úrnak, addig nyilván lesz ideje elkészíteni.

Mezei Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  És  köszönöm  képviselő  úrnak  is  a  hozzászólását.
Nyilván  fontos,  hogy  a  Felső  Duna-parti  rész  is,  az  a  sétány  végre
megvalósuljon  valamilyen  szinten  a  kivilágítása,  hogy  az  ott  lakók  is
tudjanak  továbbra  is  sportolni,  sétálni,  menni-jönni.  Nagyon  régóta
probléma volt már ez, tehát én emlékszek rá, hogy hány éve próbálták az
előző önkormányzatok ezt végrehajtani. Most érkeztünk el oda, hogy talán
ezzel  a  technológiával,  amit  a  napelem  már  képes  kibocsájtani,  meg
tudjuk valósítani ezt a rendszert. Ha ott rendes közvilágítást építenénk ki,
akkor az iszonyú költségek lennének,  ezt  ön talán jobban tudja nálam,
mennyibe is kerülne ott egy komplett közvilágítást. Ez a napelemnek az az
előnye,  hogy  ugye  nem  kell  hozzá  vezetékeket  kihúzni,  nem  kell
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elmondanom, miért.  A mozgásérzékelőről  csak egy kis technikai  adatot
hadd mondjak. Ez a mozgásérzékelőt azért tettük be így, mert nem tudjuk,
elsősorban nem tudjuk, hogy majd a téli időszakban, amikor már tényleg
annyira talán nem járnak sokan, képes lenne-e végig világítani az éjjeli 12
órát akkor, hogyha nappal is sötét van, tehát ez a mozgásérzékelő erre
való. Állítható a mozgásérzékelő, tehát akár meg lehet azt is csinálni, hogy
akár egész éjjel  egy szürkületi  világítást adjon, tehát pont azért  kértem
ezeket a fajta lámpákat betervezésre, hogy ezeket meg lehessen oldani,
hogy vagy így vagy úgy működjön.  De az a tapasztalat  fogja igazából
megmondani,  hogy  azon  a  helyszínen  azzal  a  bevilágítással  mekkora
időtartamot tud végig világítani a lámpa. És még egy gondolatot szeretnék
hozzátenni az egészhez, legyen fény Dunaújvárosban. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Szabó Zsolt, alpolgármester úr. Megadom a szót. Parancsoljon!

Szabó Zsolt alpolgármester:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Látja,
Lőrinczi képviselő úr, ez az alapvető különbség a mostani városvezetés és
önök között, hogy önök kilenc évig nem tudták ezt, vagy nem akarták ezt
megvalósítani  teljes  kormányzati  támogatás  mellett,  mi  pedig  minden
elvonás  és  gáncsoskodás  ellenére  igyekszünk  olyan  lépéseket
megvalósítani,  amit  minden  lakó  számára  élhetőbb  Dunaújváros.  Én
hiszek abban,  hogy a városlakók átlátnak ezen a szitán,  és a hatalom
szeretetét  a  szeretet  hatalma le  fogja  váltani  ’22  májusában  is.  Utána
gondolom  még  sok  hasonló  sopánkodást  fogunk  önöktől  hallgatni
ellenzékben  a  parlamentben  is,  de  én  tényleg  azt  szeretném  minden
városlakótól  kérni,  hogy  tartsa  szem előtt  azt,  ami  itt  ma  a  képviselő-
testület  ülésén  történt,  azt  az  elkötelezettséget,  ami  a  mostani
városvezetésben van, hogy élhetőbbé tegyük Dunaújvárost a gazdasági
nehézségek árán is, és azt, ahogyan ehhez önök hozzáálltak a mai nap
folyamán. Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Lőrinczi Konrád képviselő úr, megadom a szót. Parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint említettem,
én magának a napirendnek örülök, örülök a fejlesztésnek, örülök annak,
hogy fejlődik a körzet. A politikai kampánybeszédtől én tartózkodnék, és
nem  ez  a  legfontosabb.  Én  azt  gondolom,  azt  gondolom,  hogy
legfontosabb az,  hogy fejlődjön  a körzet.  Mindenképpen megszavazom
ezt a fejlesztést, mert fontosnak tartom azt, hogy a Felső Duna-parton a
közvilágítás megvalósuljon akár mozgásérzékelővel, akár anélkül. Viszont
amennyiben  az  akkumulátorok,  ez  már  technikai  kérdés,  hogy  olyan
akkumulátorok kerüljenek beépítésre, amelyek azt is lehetővé teszik, hogy
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ne csak mozgásérzelővel működjenek, hanem gyakorlatilag teljes éjszaka,
én  ezt  a  vonalat  képviselném,  és  ez  lenne  a  kérésem,  hogy  ne  csak
mozgásérzékelő, hanem egész éjszaka világítsanak ezek a lámpák. És ez
gyakorlatilag a fejlesztésnek a második szakasza, örömmel veszem, hogy
ez  megvalósul.  Köszönöm  szépen,  és  támogatom.  Ugyanakkor  meg
kérem a módosító javaslatot továbbra is feltenni, hogy állandó világítású
lámpák kerüljenek beépítésre. Akár a mostani technológiával is, csak ne
mozgásérzékelős  kapcsolóval,  hanem  egész  éjszaka  világítsanak.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Annak  függvényében  fenntartja  módosító  javaslatát,  hogy  Mezei  Zsolt
alpolgármester úr elmondta, hogy ezek állíthatóak, és egyébként egész
éjszaka is tudnak világítani, hogyha...? Merthogy ezek állíthatóak, még a
mozgásérzékelő része is, egész éjjel is...

Lőrinczi Konrád képviselő:

Ezt  kértem,  hogy  egész  éjszaka  világítsanak.  Ennyi  volt  a  kérésem.
Köszönöm.

Pintér Tamás polgármester:

Akkor állítsuk úgy a lámpákat, azt akkor szeretné módosító indítványként
akkor  benyújtani,  hogy  állítsuk  úgy  ezeknek  a  mozgásérzékelőknek  a
beállításait,  hogy  egész  éjszaka  világítsanak.  Akkor  kérem  ezt
szövegszerűen  legyen  szíves  akkor  a  módosító  indítványát  akkor
elmondani.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Tehát az volt a kérésem, ismét elmondom, az volt a kérésem, hogy ezek a
lámpák ne mozgásérzékelővel működjenek, hanem állandó működésűek
legyenek  éjszakai  világításban.  Ennyi  volt  a  módosító  javaslatom.
Köszönöm szépen.

Pintér Tamás polgármester:

Tehát akkor, jó. 

Akkor  aki  támogatja  Lőrinczi  Konrád  képviselő  úr  azon  módosító
indítványát, hogy ezeket amik itt vannak az előterjesztésben lámpák ne
mozgásérzékelők legyenek, hanem állandó világításúak legyenek, aki ezt
támogatja,  az  kérem,  igennel  szavazzon,  aki  nem támogatja,  az  pedig
nemmel!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Lőrinczi Konrád képviselő módosító javaslatáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
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Szepesi Attila), ellene szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István)– nem fogadta el és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
766/  2021 (VII.15.) határozata  

Lőrinczi Konrád képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  nem  támogatta
Lőrinczi  Konrád  képviselő  azon  módosító  javaslatát,  hogy  a  mozgásérzékelős
lámpatestek  helyett  éjszakai  szürkületi  érzékelővel  rendelkező  lámpatestek
kerüljenek beépítésre.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Pintér Tamás polgármester:

3  igen,  10  nemmel  elutasítottuk  a  módosító  indítványt  amellett,  hogy
természetesen ahogy elmondta Mezei Zsolt képviselő úr, ezek a lámpák
működhetnek állandó világítással is, csak beállítás kérdése. De folytatva
akkor  kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi
ponttal  kapcsolatban van-e. Kérdezem akkor  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 pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  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!  Az  előterjesztést
tárgyaltuk, és elfogadásra javasoljuk a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  két  helyszínen  napelemes,
LED-es,  mozgásérzékelős  lámpatestek  kerülnek  megépítésre.  A
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beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkákat a VOLTREX Kft.-től
rendeli meg.

A  VOLTREX  Kft.-t  a  határozat  1.  pontjában  meghatározott  kivitelezési
munkák teljesítése esetén az alábbi vállalkozási díj illeti meg: 5 millió 149
ezer 990 Ft + ÁFA, összesen: 6 millió 540 ezer 487 Ft.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén napelemes, LED,
mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötéséről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
767/  2021 (VII.15.) határozata  

DMJV közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásérzékelős lámpatestek
kivitelezési szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  DMJV  közigazgatási  területén  két  helyszínen  napelemes,  LED,
mozgásérzékelős lámpatestek kerülnek megépítésre. A beérkezett árajánlatok
alapján a kivitelezési munkákat a VOLTREX Kft-től rendeli meg.

2. A VOLTREX Kft.-t a határozat 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák
teljesítése esetén az alábbi vállalkozási díj illeti meg:
5.149.990,-Ft. + ÁFA Összesen: 6.540.487,- Ft.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése két  helyszínen
napelemes,  LED,  mozgásérzékelős  lámpatestek  kivitelezésére  bruttó
6.540.487,- Ft. összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.
(II.18.)  önkormányzati  rendelete  9.  mellékletében  24.  „Felhalmozási  tartalék”
cím alatt szereplő 24.3 „Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 12.
melléklet  2.  „Városüzemeltetés”  cím  alatt  „Napelemes  LED  világítás”
elnevezésű új sorra átcsoportosítással biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy a szerződés előkészítésével és a kötelezettség vállalás nyilvántartásba
vételével  kapcsolatos  teendőket  végezze  el,  továbbá  a  2.  pontban  foglalt
kötelezettség  vállalást  a  2021.évi  költségvetési  rendelet  soron  következő
módosítása során vegye figyelembe.

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



90

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötése: 2021. július 30.
                 - a 2021.évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                   időpontja

30.       Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  Alapító  Okiratának  
módosításának elfogadására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
Meghívott: Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

Áttérünk  30.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  Jószolgálati  Otthon
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításának elfogadására. 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

Kérdezem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  elnökét,  hogy  a
bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  5  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen.  És  most  kérdezem  a  szociális,  egészségügyi  és
lakhatási  bizottság  elnökét,  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  6  igen  szavazattal
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:  Az  alapító  okirat  10.3.  pontja  annyiban
változik,  hogy  a  harmadik  bekezdése  törlésre  kerül,  tehát  az  elnök
személyének kiválasztása nem pályázati úton fog történni. 

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  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  Alapító
Okiratának  módosításának  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
768/2021. (VII.15.) határozata

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosításának
elfogadásáról 

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Jószolgálati
Otthon Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot
fogadja el:

 „ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

10.3. Az alapító okirat 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.3. A Kuratórium elnökének feladatai
A közalapítványnak egy elnöke van.
A közalapítvány első elnöke, Nics Éva, megbízatása határozatlan időtartamra
szól. Az elnököt az Alapító jelöli ki és hívja vissza.
Az elnök az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül: 

 nyilvánosan  működő  részvénytársaságban  való  részvényszerzés
kivételével  nem szerezhet  társasági  részesedést a közalapítványéval
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, 

 nem  lehet  vezető  tisztségviselő  a  közalapítványéval  azonos
tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben, 

 az elnök, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében, vagy
javára a közalapítvány tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 

 az  elnök,  illetve  az  annak  jelölt,  vagy  a  tisztségre  pályázó  személy
köteles  valamennyi  érintett  közhasznú  szervezetet  előzetesen
tájékoztatni  arról,  hogy  vezető  tisztségviselői  megbízatást  (elnök,
Felügyelő  Bizottság  elnöke,  tagja,  könyvvizsgáló)  más  közhasznú
szervezetnél is betölt. 

Az elnök kötelezettségei: 
 Ellátja  a  közalapítvány  ügyeinek  intézését,  irányítja  a  közalapítvány

munkáját  a  jogszabályok  és  az  Alapító  határozatai  által  megszabott
keretek között.

 Képviseli  a  közalapítványt  harmadik  személyekkel  szemben  a
bíróságok, illetve a hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a közalapítvány dolgozóira átruházhatja. 

 Gondoskodik  a  közalapítvány  üzleti  könyveinek  szabályszerű
vezetéséről. 

 Elkészíti a közalapítvány vagyonmérlegét, vagyonkimutatását és azokat
az Alapító elé terjeszti. 
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 Az  Alapító  kérésére  a  közalapítvány  ügyeiről  felvilágosítást  ad.
Lehetővé  teszi  az  Alapító  részére  a  közalapítvány  üzleti  könyveibe,
irataiba történő betekintést. 

 Az  Alapító  Okirat  módosítását,  a  bírósági  nyilvántartásba  bejegyzett
jogokat, tényeket és adatokat, valamint ezek és a törvényben előírt más
adatok  változását  az  alapítóval  együttműködve  illetékes  bíróságnak
bejelenti. 

 A Kuratórium által  hozott  döntésekről  naprakész  nyilvántartást  vezet
(határozatok  tára),  mely  nyilvántartásból  megállapítható  a  döntés
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, az azt ellenzők (és
tartózkodók) személye. 

 Az elnök az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik
személyt  (beleértve  a  hatóságokat  is)  érinthetnek,  a  döntés
meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott postai küldeményként
feladva  megküldi  az  érintetteknek.  Amennyiben  a  küldemény
kézbesítése  a  jogszabályok  értelmében  sikertelen,  az  elnök  ennek
tudomására  jutásától  számított  8  napon  belül  az  értesítés  tartalmát
valamely országos napilapban nyilvánosságra hozza. 

 Az  elnök  biztosítja  a  közalapítvány  működésével  kapcsolatban
keletkezet  iratokba  történő  betekintés  lehetőségét,  illetve  azokról
felvilágosítást ad. Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell
az elnök részére megküldeni. A jogszabály által felhatalmazott személy
vagy  szerv  által  kért  irat  betekintési  igényt  az  elnök  köteles
haladéktalanul,  egyéb  esetben  az  iratbetekintővel  egyeztetett
időpontban,  illetve  a  jogszabály  vagy  hatósági  határozat  által  előírt
határidőben  teljesíteni.  Az  elnök  köteles  az  iratbetekintésről
nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért
irat megnevezése, a kérelem és a teljesítés ideje. 

 Az  elnök  gyakorolja  a  munkáltató  jogokat  a  munkaszervezet  tagjai
felett.  Ezen  jogkörét  az  Iroda  igazgatójára  (az  Igazgató  tekintetében
fennálló munkáltatói jogok kivételével) átruházhatja, melynek szabályait
a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 Kezeli a közalapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási
jogkört gyakorol.

 Intézkedéseit  a  kuratórium  döntésének  megfelelően  kell  megtennie,
döntés hiányában pedig a Közalapítvány érdekeivel összhangban kell
megtennie.

Akadályoztatása  esetén  az  általa  kijelölt  kuratóriumi  tag,  ilyen  személy
hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.”

2) Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jóváhagyja  a
Jószolgálati Otthon Közalapítvány határozat szerinti alapító okirat módosítását,
valamint a határozat melléklete szerinti módosításokkal, egységes szerkezetbe
foglalt  alapító  okirat,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  az  alapító  okirat
aláírására.

Felelős: - az alapító okirat aláírásáért:
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      a polgármester
    - az alapító okirat aláírásában való közreműködésért:
       a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:  2021. július 30.

4) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  módosítással
egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  az  Önkormányzat  hivatalos
honlapján tegye közzé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
      a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. október 30.

31.       Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője  cégvezetői  
tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetésére,  és  az  igazgatósági  tagok
aláírási jog visszaállítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

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

Pintér Tamás polgármester:
Áttérünk  31.  napirendi  pontunkra,  amely  javaslat  a  DVG  Zrt.
távhőszolgáltatási  ágazatvezetője  cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya
megszüntetésére, és az igazgatósági tagok aláírási jog visszaállítására.

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A  napirendi  pontot  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

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

Tóth Kálmán képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  A pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 5
igen szavazattal a tisztelt közgyűlésnek.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  elnök  úr.  Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A
döntési  javaslatot  ismertetem:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  azonnali  hatállyal
megszünteti  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  cégvezetője,  dr.
Koncsek Krisztián cégvezetői tisztségviselői jogviszonyát tekintettel arra,
hogy  a  DVG  Zrt.  a  távhőszolgáltatási  feladat  ellátásához  szükséges
engedélyt nem kapta meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivataltól, így okafogyottá vált a cégvezető kinevezése, ezért módosul az
alapító okirat 8. fejezetének első bekezdése, mely a cégjegyzés módját
szabályozza, az alapító okiratból továbbá törlésre kerül a „XI. Cégvezető”
című fejezet.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője
cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetéséről,  és  az  igazgatósági  tagok
aláírási  joga visszaállítására című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  13  fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
769/2021. (VII.15.) határozata

 a DVG Zrt. távhőszolgáltatási ágazatvezetője cégvezetői tisztségviselői
jogviszonya megszüntetéséről, és az igazgatósági tagok aláírási joga

visszaállítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy azonnali  hatállyal  megszünteti  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
(továbbiakban:  DVG  Zrt,)  cégvezetője,  Dr.  Koncsek  Krisztián  cégvezetői
tisztségviselői  jogviszonyát,  tekintettel  arra,  hogy  a  DVG  Zrt.  a
távhőszolgáltatási feladat ellátásához szükséges engedélyt nem kapta meg a
Magyar Energetikai  és Közmű-szabályozási  Hivataltól,  így okafogyottá  vált  a
cégvezető kinevezése.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Alapító Okirat
„VIII. A részvénytársaság cégjegyzésének módja” c. fejezet első bekezdése a
továbbiakban az alábbiak szerint hatályos:
„A  társaság  cégjegyzése  úgy  történik,  hogy  a  géppel  vagy  kézzel  előírt,
előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá:
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- az igazgatóság tagja, aki a részvénytársaság legmagasabb vezető beosztású
munkavállalója  –  amely  személy  munkaköréhez  kapcsolódóan  jogosult  a
vezérigazgatói cím használatára – önállóan,
- az igazgatóság további négy tagja (elnök, igazgatók) közül ketten együttesen

írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldányok, illetve aláírás-minták szerint.
A képviseleti jog korlátozása harmadik személyekkel szemben nem hatályos,
kivéve,  ha  a  harmadik  személy  a  korlátozásról  vagy  a  feltétel
bekövetkeztének  vagy  a  jóváhagyásnak  a  szükségességéről  és  annak
hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy az
Alapító Okirat  „XI. Cégvezető” c. fejezet törlésre kerül,  ennek alapján minden
további fejezet száma eggyel csökken. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit  képező, a DVG Zrt.
társasági jogi képviselője által előkészített  Alapító Okirat LV. sz. módosítása és
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, egyúttal
felkéri jelen határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

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

     a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 31.
              - az Alapító Okirat LV. sz. módosítása és a módosítással egységes

                           szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására: 2021. augusztus 15.

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Közgyűlés! Az SZMSZ 39. §-a értelmében az írásbeli interpellációt
az ülés napját megelőző legkésőbb 8 nappal, a szóbeli interpellációt pedig
az ülés napját megelőző 2. nap 9,00 óráig kell a polgármesternél írásban
bejelenteni.  Ilyen  bejelentés  nem  érkezett,  ezért  interpellációra  nincs
lehetőség,  interpellációnak  nem  minősülő  kérdés  azonban  lehetséges.
Kérdezem, hogy ilyen kérdés van-e? Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt  Képviselő-társaim!  Mint  ahogy  az  ülés  elején  jeleztem,  a
következő  napirendi  pontot  zárt  ülésen  tárgyaljuk  meg.  Felhívom  a
figyelmet, hogy a zárt ülésen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 46. § harmadik bekezdése értelmében:

„A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá
meghívása esetén a polgármesteri  hivatal  vagy a közös önkormányzati
hivatal  ügyintézője, az érintett  és a szakértő vesz részt.  A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy
napirendi  tárgyalásakor  vehet  részt  a  zárt  ülésen  törvény,  vagy
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önkormányzati  rendelet  előírhatja,  mely  esetben  kötelező  az  érintett
meghívása.”

Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a nyílt ülést 11 óra 18 perckor
berekesztem. 1 perc szünetet rendelek el.

K.m.f.

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