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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének      

2021. augusztus 26-ai rendkívüli nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 ülésterme 
 

 

Jelen vannak: 
 

1. Pintér Tamás              polgármester 
2. Barta Endre alpolgármester 
3. Cserna Gábor          képviselő 
4. Gombos István képviselő 
5. Motyovszki Mátyás képviselő 
6. Orosz Csaba képviselő 
7. Raduka Zsuzsanna képviselő 
8. Szabó Zsolt   alpolgármester 
9. Szántó Péter képviselő 
10. Szepesi Attila képviselő 
11. Dr. Székely Károly képviselő 
 
Távol lévők: 
 

1. Lőrinczi Konrád képviselő 
2. Mezei Zsolt         alpolgármester 
3. Tóth Kálmán képviselő 
 
Utassy Éva képviselő elhunyt. 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Molnár Attila jegyző 
Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző 
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
(7. napirend)  Dr. Huszti Zsolt Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
(23. napirend)  Mészárosné Libor Ágnes Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 2021. augusztus 26-ai rendkívüli nyílt 
ülését megnyitom 9 óra 3 perckor. Megállapítom, hogy a 15 képviselő 
közül 13 fő jelen van, megállapítom, hogy a ... 11 fő jelen van. 
Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Tóth Kálmán képviselő úr 
és Lőrinczi Konrád képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
közgyűlésen.  
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Az SZMSZ-ben biztosított jogommal élve 
hívtam össze a mai rendkívüli közgyűlést, melyen kizárólag az elfogadott 
napirendi pontok tárgyalhatóak. 
 
Ülésünk előtt képviselő-társaim aláírtak egy összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatot a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó 
előterjesztés esetében (a meghívó szerinti 24. napirendi pont). Kérem, 
hogy titoktartási kötelezettségüknek tegyenek eleget. 
 
A közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi 
pontjait, melyek a következők: 

 
1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

 
3.  Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására 

 
4.  Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés 
iránt indított perre tekintettel 

 
5.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni hozzájárulás 

megadására 
 

6.  Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. „f.a.” hitelezői részére 
 

7.  Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
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8.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására 

 
9.  Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a 

Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés 
módosításáról 

 
10.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 
 
11.  Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula 

sportlövő jutalmazására 
 
12.  Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére 

 
13.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. 
projekt vonatkozásában a kivitelezési munkák előkészítése tárgyában 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
14.  Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. 
projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 1. 
számú módosítására 

 
15.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó 
támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására 

 
16.  Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés 
megkötésére 

 
17. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben 

visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok 
módosítására 

 
18.  Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi indentitás és 

kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben 
tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbítására 

 
19.  Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 

megállapodásának 3. számú módosítására 
 
20.  Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési 

feladatainak ellátására kötött szerződés 9. sz. módosítására 
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21.  Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú 
ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés 
megkötésére 
 

22.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ foglalkoztatottak további jogviszonyát 
engedélyező szerv kijelölésére 
 

23.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására 
 

24.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

25.   Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-
11/2021. számú törvényességi felhívásáról 
 

26.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadására 

 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy az SZMSZ 14. § (6) 
bekezdése szerint az írásban ki nem küldött - előkészítés alatt álló - 
napirendi pontot (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 egy olyan napirendi pont (13.) szerepel, amely a 
meghívó kiküldésekor előkészítés alatt állt, amelyet a meghívó jelzett. Az 
ülésünk elején pedig kézhez kapták magát az előterjesztést is. A 
közgyűlés előkészítése az SZMSZ-nek megfelelően történt, ezért e 
napirendi pont is tárgyalható a mai ülésünkön. 
 
Indítványozom azonban, hogy a közgyűlés vegye le a meghívó szerinti 13. 
napirendi pontot további egyeztetés céljából, mely „Javaslat a TOP-6.1.4-
16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. projekt 
vonatkozásában a kivitelezési munkák előkészítése tárgyában vállalkozási 
szerződés megkötésére”. 

 
Az egyes napirendi pontok levételéről külön határozatban kell döntenünk. 
 
Aki a 13. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 13. 
napirendi pont levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

773/2021. (VIII.26.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés meghívója szerinti 13. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. augusztus 26-
ai renkdívüli nyílt ülésének meghívó szerinti 13. napirendi pontját, mely „Javaslat a 
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. projekt 
vonatkozásában a kivitelezési munkák előkészítése tárgyában vállalkozási szerződés 
megkötésére” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most pedig döntenünk szükséges a rendkívüli 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 rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
774/2021. (VIII.26.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. augusztus 26-
ai rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
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2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

 
3.  Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására 

 
4.  Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés 
iránt indított perre tekintettel 

 
5.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni hozzájárulás 

megadására 
 

6.  Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. „f.a.” hitelezői részére 
 

7.  Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 
8.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására 
 
9.  Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a 

Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés 
módosításáról 

 
10.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 
 
11.  Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula 

sportlövő jutalmazására 
 
12.  Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére 
 
13.  Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. 
projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 1. 
számú módosítására 

 
14.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó 
támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására 

 
15.  Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés 
megkötésére 

 
16. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben 

visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok 
módosítására 
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17.  Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi indentitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben 
tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbítására 

 
18.  Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 

megállapodásának 3. számú módosítására 
 
19.  Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési 

feladatainak ellátására kötött szerződés 9. sz. módosítására 
 
20.  Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú 

ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés 
megkötésére 
 

21.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ foglalkoztatottak további jogviszonyát 
engedélyező szerv kijelölésére 
 

22.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására 
 

23.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

24.   Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-
11/2021. számú törvényességi felhívásáról 
 

25.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És most szavazásra bocsátom a meghívott személyek részére 
tanácskozási jog biztosítását. 
 
Aki megadja azt számukra, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés 
rendkívüli nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
775/2021. (VIII.26.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. augusztus 26-
ai rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Elfogadott napirendi pontok: 
 
1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

 
3.  Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására 

 
4.  Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés 
iránt indított perre tekintettel 

 
5.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni hozzájárulás 

megadására 
 

6.  Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. „f.a.” hitelezői részére 
 

7.  Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 
8.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására 
 
9.  Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a 

Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés 
módosításáról 

 
10.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 
 
11.  Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula 

sportlövő jutalmazására 
 
12.  Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére 
 



9 

 

13.  Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. 
projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés 1. 
számú módosítására 

 
14.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó 
támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására 

 
15.  Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” 

című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés 
megkötésére 

 
16. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben 

visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok 
módosítására 

 
17.  Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi indentitás és 

kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben 
tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbítására 

 
18.  Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 

megállapodásának 3. számú módosítására 
 
19.  Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési 

feladatainak ellátására kötött szerződés 9. sz. módosítására 
 
20.  Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú 

ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés 
megkötésére 
 

21.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ foglalkoztatottak további jogviszonyát 
engedélyező szerv kijelölésére 
 

22.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására 
 

23.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

24.   Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-
11/2021. számú törvényességi felhívásáról 
 

25.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadására 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
A napirendek elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját. A szót 
megadom Cserna Gábor képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 

Cserna Gábor képviselő: 
 
Nagyon köszönöm, polgármester úr. Engedjék meg, hogy megragadjam a 
mai alkalmat, ugyan SZMSZ szerint nem szólhatnék e tárgykörben, de 
úgymond időben távoli a szeptemberi rendes közgyűlés, amit meg 
elmondok, az jelenleg aktuális, szép és aktuális. Engedjék meg, hogy e 
helyről, ahogy polgármester úr is megtette, én magam is nagy szeretettel, 
őszinte szívvel köszöntsem Tomcsányi Éva művésznőt, táncművészt és 
táncpedagógust, a dunaújvárosi táncművészeti nevelés megteremtőjét, aki 
nemcsak a magyar, nemcsak a városi, nemcsak a magyar, hanem a 
nemzetközi táncpedagógia egyik alapvetően meghatározó ikonja. Egy 
nagyon kerek – nyilván számot nem mondunk, – egy nagyon kerek, szép, 
egészségben megélt kerek évfordulójához őszinte szívvel gratulálok, és 
kedves férjével együtt, kedves családjával együtt nagyon jó egészséget és 
további sok boldogságot kívánok. De ha már itt vagyunk, és most aktuális, 
ugyan polgármester úrnak csak két köszöntést jeleztem, de van itt egy 
harmadik is, remélem, hogy jegyző úr is megteszi, adóügyi osztályvezető 
asszonyunk, az én volt osztályvezető asszonyom is, Szaniszlóné Ildikó, ha 
mondhatom ilyen kötetlen formában, a héten a napokban ünnepelte 
szintén számot nem mondunk, egy nagyon szép, kerek évfordulóját jó 
egészségben. Úgyhogy hasonló jókat kívánok, mint Tomcsányi Éva 
néninek, osztályvezető asszonynak is. És engedjék meg, hogyha szabad 
így mondani, a dunaújvárosi szakképzés doyenjét, ikonját köszöntsem, 
Kolics Gábor igazgató urat, akivel mind a jelenlegi, mind a volt 
polgármester dolgozott együtt ugye a Hild iskolában. Képzeljék el, Kolics 
Gábor igazgató úr 27, 27 éve intézményvezető, - nem is tudom, hogy kire 
nézve súlyos, én elgondolkodtam a saját koromat tekintve nyilvánvalóan, - 
27 éve ennek a meghatározó építőipari középiskolának, és nagyon szép 
sportsikereket, elsősorban röplabda apropóján, röplabda során nagyon 
szép sportsikereket megérő, még Liszi Ferenc - Isten nyugosztalja! - tanár 
úrral megérő igazgatójának, és Kolics Gábor igazgató úr a múlt héten 
vehette át a Magyar Szakképzésért díjat. Úgyhogy e helyről is engedjék 
meg, hogy igazgató úrnak eme igen magas szakmai elismeréséhez 
őszinte szívvel gratuláljak, és Ágnesnek, illetve neki, kedves feleségének 
és családjának nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánjak. 
Köszönöm szépen, polgármester úr, a lehetőséget. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Én is köszönöm szépen, képviselő úr. Azt gondolom, hogy ezt illő volt és 
méltó is, hogy itt a napirendi pontok előtt szóljunk róluk egy pár szót. Én is 
osztályvezető asszonynak nagyon boldog születésnapot kívánok, de 
hogyha már itt vagyunk, akkor engedjék meg, hogy én még külön 
képviselő asszonynak is nagyon boldog születésnapot kívánjak itt 
mindenki előtt, neki tegnap volt a születésnapja. És természetesen Éva 
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nénit rendkívül nagy öröm volt nekem is köszönteni személyesen, még 
zongorázott is nekünk egy kicsit, de talán abban nem vagyunk elkésve, 
hogy majd köszöntsük jó egészségben őt is újra, valamint kedves férjét is, 
Laci bácsit is, aki hamarosan beéri őt is életkorban, hiszen neki is két 
hónapon belül lesz majd a születésnapja. És azt gondolom, hogy 
városunk díszpolgárai megérdemlik azt, hogy itt a közgyűlés előtt is őket 
így ilyen szép kerek életkornál itt köszöntsük mindenki előtt őket, úgyhogy 
ezúton is jó egészséget kívánok nekik. És nem is beszélve a volt 
főnökömről, volt tanáromról, Kolics Gáborról, akinek én is szívből 
gratulálok itt mindenki előtt az elért díjhoz, ami egyébként én azt 
gondolom, hogy nem tudja olyan szépen megköszönni azt az elmúlt 
évtizedeket, amit azt talán még elmondhatom, még képviselő úrral is talán 
szorosabb kapcsolatban voltam vele, hiszen több időt töltöttünk együtt, 
még mint tanárom is volt, bár ott azért ő elég kemény volt, tehát főnöknek 
kevésbé volt kemény, de az biztos, hogy rendkívül egy magas színvonalon 
vezetett iskolát vezet mind a mai napig, és én nagyon örülök neki, hogy ily 
módon is őt is köszönthetem és gratulálhatok neki az elért sikereiért, 
illetve a megkapott díjához.  
 

1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

De akkor a köszöntések után át is térnék az 1. napirendi pontra, amely 
javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. önkormányzati rendelet módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A rendelet módosítja a közgyűlés üléseire 
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tanácskozási joggal meghívottak körét, az előterjesztésre vonatkozó 
szabályokat. 

 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila), nem szavazott 
1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. önkormányzati rendelete módosításáról szóló 27/2021. önkormányzati 
rendeletet. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 37/2017. önkormányzati rendelete módosításáról 
szóló 27/2021. önkormányzati rendeletet. 

 

2.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 2. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 25/2017. önkormányzati rendeletének módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, képviselő 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: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A javaslatot a szociális, 
egészségügyi és lakhatási bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal van-e. Látom, van. Cserna Gábor, képviselő 
úr, megadom a szót, parancsoljon! 

 
Cserna Gábor képviselő: 
 

Köszönöm szépen. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előbb azt 
mondtam a köszöntésnél, hogy ikonok. Hát, Móder Rezső is egy fogalom, 
jó értelemben véve, ugye a városban Munkácsy-díjas képzőművész, 
úgyhogy magam is támogatom természetesen, illetve frakciónk jelenlévő 
két tagja támogatja a rendelet módosítását, mert Rezső bátyám amilyen 
nehéz olyan nehéz, de mégis ezt leginkább Bokor Zsuzsa nemrég 
nyugállományba vonult kulturális ügyintéző asszony tudná megmondani. 
Móder Rezső nem egy könnyű ember, de nem egy könnyű élethelyzetbe 
került, úgyhogy kívánok neki nagyon jó egészséget, és örülök ennek az 
előterjesztésnek, hogy tudunk számára, illetve családjának ezúton, ezáltal 
segíteni. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Én is köszönöm szépen, képviselő úr. Igen, valóban, és ezúton szeretnék 
köszönetet mondani azon kollegáimnak, akik ezt az ügyet a szívükön 
viselve hónapok óta készítették elő ezt a megoldási javaslatot. Én is tudok 
róla és beszélünk, merthogy ismerem őt nagyon rég óta, hiszen kollegám 
is volt ő is a Hild iskolában, Kolics Gábor őt is ilyen módon segítette még 
anno, és én azt gondolom, hogy bár valóban nekem Rezső egyébként, 
hogyha megengedik, hogy így szóljak róla, akkor valóban tényleg egy 
kreatív művészlélek, akit gyakran vannak, akik félreismerve alkotnak róla 
véleményt, de az biztos, hogy egy nagyszerű művész, aki megérdemli azt, 
hogy városunk megfelelő módon gondoskodjon róla, hiszen mint 
mindannyian tudjuk, elég komoly egészségügyi problémával küzd, amit 
ezúton is kívánok neki mielőbbi gyógyulást, hogyha lehetséges, vagy 
legalábbis olyan boldog hétköznapokat, amivel még tud minket az ő 
alkotásaival megörvendeztetni a következő időszakban is. Képviselő úr, 
Barta Endre alpolgármester úr szólásra jelentkezett. Parancsoljon! 

 
Barta Endre alpolgármester: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
jelezni még a közgyűlésnek, hogy jómagam is nyilván támogatom ezt az 
előterjesztést, illetve arról is szó lesz majd, hogy a Kultúr közi ingatlant 
nagyon szeretnénk, hogy a későbbiekben egy múzeumként funkcionáljon, 
nyilván ez később még idekerülne majd a közgyűlés elé, úgyhogy ezzel is 
bátorítok mindenkit, hogy igennel szavazzon. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Azért a városlakók számára azért 
szerentém kiegészíteni ezt, a Kultúr közi ingatlan ugye Móder Rezsőnek 
az ingatlana, ahol több olyan alkotása is megtalálható, amit a városlakók 
eddig is látogattak. Mi ezúton is próbálunk majd igyekezni ennek az 
ingatlannak, illetve az ott látható műtárgyaknak is az értékét megőrizni a 
jövő generációi számára, és ezúton is ez egy előkészítő javaslat is ehhez. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak is a hozzászólását. A döntési javaslat 
ismertetését átadom jegyző úrnak. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm, polgármester úr. Ismertetem a rendelettervezet tartalmát. 
Tehát a tervezet szerint a rendelet kiegészül az felújítandó lakás 
fogalmának meghatározásával, továbbá a 4. §-át szükséges kiegészíteni 
a pályázati úton történő hasznosítás lehetőségével, valamint indokolt az a 
kitétel is, hogy önkormányzati tulajdonú lakás kizárólag lakás céljára 
legyen bérbeadható.  A rendelettervezet 7. § (2) bekezdéséből, bocsánat, 
a rendelet 7. § (2) bekezdéséből kikerül az a lehetőség, hogy olyan 
lakásra készüljön pályázati kiírás, ahol jelenleg még bérlő lakik bent a 
lakásban, mivel ez nehezíti a lakás állapotának a felmérését, valamint a 
bérbeadótól független körülmény, a kiköltözés tényleges megvalósulása 
is, amely nehezíti a bérbeadást. A rendelet módosítja a 8. §-ban a 
pályázat általános feltételeit is, valamint megkülönbözteti a lakásleadás 
melletti pályáztatás lehetőségét. A rendelet módosítja továbbá a 29. §-át 
is, az éves ellenőrzésre vonatkozónak, melyben a lakások kezelőjét, a 
DVG Zrt.-t jelöli majd meg az ellenőrzésre. A rendelet módosítja a 44. §-át 
is, ebben meghatározásra kerülnek azon fogalmak, amelyek alapján 
valamely szervezet külön megállapodás alapján határozott időtartamú 
bérlőkijelölési jogot kaphat. Továbbá a rendelet 45. §-a is módosulni fog, 
melyben meghatározásra fog kerülni a polgármesteri bérlőkijelölés alá 
tartozó eljárás. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, jegyző úr. 
 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
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Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – megalkotta a lakások és 
helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 28/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről 
szóló 25/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2021. 
önkormányzati rendeletet. 

 
3.  Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Litresits András ügyvéd 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amely javaslat a Listresits Ügyvédi 
Iroda megbízására. 

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

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! 
Tehát a döntési javaslat a következőképpen hangzik: Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a Duna-
mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény, továbbá az 
egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a 
jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról 
szóló 2021. évi CI. törvény rendelkezései Alaptörvény-ellenességének 
megállapítása iránt az Alkotmánybíróság előtt kezdeményezendő 
alkotmányjogi panasz eljárások és/vagy nemzetközi bírósági eljárások 
során, valamint az esetleges eljáráson kívüli egyeztetés(ek) 
vonatkozásában, továbbá az önkormányzat jogi képviseletének ellátására 
az önkormányzat tulajdonában lévő Rácalmás külterület 053/2 és 053/8 
helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Fejér Megyei 
Önkormányzattal szemben bármilyen tárgyú, különösen jogutódlás 
megállapítása iránti eljárás(ok), továbbá az Önkormányzat adóbevételének 
elvonásával kapcsolatos polgári peres vagy egyéb eljárásokban a Litresits 
Ügyvédi Irodát bízza meg az ügyvédi meghatalmazás és az ügyvédi 
megbízási szerződés szerint azzal az eltéréssel, hogy meghatalmazóként, 
megbízóként, valamint teljesítés igazolás aláírására jogosultként 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljárva 
Pintér Tamás polgármester úr szerepeljen. Köszönöm. Bocsánat! Még 
kiegészítem, elnézést. Van még egy pontja a határozatnak. Az pedig arról 

szól, ez pedig a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, úgy határoz, hogy a megbízási díjra 

bruttó 4 millió Ft keretösszeget a költségvetési rendeletében átcsoportosítás 

útján biztosít. Köszönöm. Elnézést! 
 
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 Litresits Ügyvédi iroda megbízásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő 
(Gombos István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
776/2021. (VIII.26.) határozata 

a Litresits Ügyvédi iroda megbízásáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény, továbbá 
az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a 
jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 
2021. évi CI. törvény rendelkezései Alaptörvény-ellenességének megállapítása 
iránt az Alkotmánybíróság előtt kezdeményezendő alkotmányjogi panasz 
eljárások és/vagy nemzetközi bírósági eljárások során, valamint az esetleges 
eljáráson kívüli egyeztetés(ek) vonatkozásában, továbbá az önkormányzat jogi 
képviseletének ellátására az önkormányzat tulajdonában levő Rácalmás 
külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Fejér 
Megyei Önkormányzattal szemben bármilyen tárgyú, különösen jogutódlás 
megállapítása iránti eljárás(ok), továbbá az Önkormányzat adóbevételének 
elvonásával kapcsolatos polgári peres vagy egyéb eljárásokban a Litresits 
Ügyvédi Irodát (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. II/4. képv.: Dr. 
Litresits András ügyvéd) bízza meg a határozat 1. számú mellékletét képező 
ügyvédi meghatalmazás és a határozat 2. számú mellékletét képező ügyvédi 
megbízási szerződés szerint azzal az eltéréssel, hogy meghatalmazóként, 
megbízóként, valamint teljesítés igazolás aláírására jogosultként Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljárva Pintér Tamás 
polgármester szerepeljen.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az 1. pontban meghatározott megbízási díjra a bruttó 4.000.000,- Ft, 

azaz bruttó négymillió forint keretösszeget a 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete 8. 
melléklet 13. „Sportcélok és feladatok” 13.1. „amatőr sportszervezetek 
pályázat alapú támogatása, sportlétesítmény használatra” sorról a 7. melléklet 
14. vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítja.                                                                                       

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 10. 

                        - a meghatalmazás és megbízási szerződés aláírására: 
                          2021. szeptember 24. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
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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 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
4.  Javaslat jogi képviselő megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli 
kártérítés iránt indított perre tekintettel 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Kummer Ákos ügyvéd 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat jogi képviselő 
megbízására és forrás biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított 
perre tekintettel. 

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

 
Szeretném bejelenteni, hogy 10 főre csökkent a létszám a képviselők 
tekintetében a teremben, de a testület továbbra is határozatképes 9 óra 29 
perckor.  
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 dr. Gecse Milán kamarai jogtanácsos által 
képviselt Kiss-Koós Katalin felperesnek Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint alperessel szemben sérelemdíj fizetése, valamint a 
szerződésen kívüli kár megtérítése iránt indított polgári peres eljárásban a 
jogi képviselet ellátásával a Kummer Ügyvédi Irodát hatalmazza és bízza 
meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Kummer 
Ügyvédi Irodával 2020. április 30. napon kötött ügyvédi megbízási 

szerződés alapján. 
                                                                                                                    
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a perre, és az azzal összefüggő költségekre mindösszesen bruttó 2 

millió 500 ezer Ft keretösszeget biztosít.                                                                                  
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a jogi képviselő megbízásáról és forrás 
biztosításáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben 
szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perre tekintettel című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
777/2021. (VIII.26.) határozata 

jogi képviselő megbízásáról és forrás biztosításáról Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított 

perre tekintettel 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
Dr. Gecse Milán kamarai jogtanácsos a (D.A.S. Jogvédelmi Zrt., 1082 Budapest, 
Futó utca 47–53., VI. emelet,) által képviselt Kiss-Koós Katalin felperesnek 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alperessel szemben 
sérelemdíj fizetése, valamint szerződésen kívüli kár megtérítése iránt indított 
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polgári peres eljárásban a jogi képviselet ellátásával a Kummer Ügyvédi Irodát 
(8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. II. em. 5., képviseli: dr. Kummer Ákos 
Ügyvéd) hatalmazza és bízza meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a Kummer Ügyvédi Irodával 2020. április 30. napon kötött 

ügyvédi megbízási szerződés alapján, egyben meghatalmazza a Kummer 

Ügyvédi Irodát, hogy 1.400.000,- Ft keretösszeg erejéig a felperes részére 
egyezségi ajánlatot tegyen. 

                                                                                                    
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021. szeptember 10. 

                 

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

az 1. pontban hivatkozott perre, és az azzal összefüggő költségekre 
mindösszesen bruttó 2.500.000,- Ft, azaz bruttó kétmillió-ötszázezer forint 

keretösszeget biztosít akként, hogy ebből 1.400.000,- Ft-ot a 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
Önkormányzati rendelete 8. melléklet 13. „Sportcélok és feladatok” 13.1. „amatőr 
sportszervezetek pályázat alapú támogatása, sportlétesítmény használatra” 
sorról a 7. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások sorra 
történő átcsoportosítással biztosít, további 1.100.000,- Ft összegű forrást a 2022. 
évi költségvetésbe tervezi be.                                                                                  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása, valamint 
a 2022. évi költségvetés tervezése 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 és tervezésért: 

                  a Jegyző 
                - a költségvetés módosításában és tervezésében való 
                  közreműködésért: 
                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője 
Határidő: - a költségvetés módosítására: 

                          a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
               - a költségvetés tervezésére: 

                           a 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 



21 

 

5.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni 
hozzájárulás megadására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szabó György Zoltán, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
 Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft. részére tulajdoni hozzájárulás megadására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem akkor: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a tulajdonát képező és a 
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ingyenes használatában levő, 
természetben Dunaújváros, Vasmű út 10/a. szám alatt található, 180/3/A/1 
helyrajzi számú ingatlan Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. általi 
hasznosításához, bérbeadásához.                                                                                                                                                                                                                        
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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 Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére 
tulajdoni hozzájárulás megadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem 
szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

778/2021. (VIII. 26.) határozata 

 a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére tulajdoni hozzájárulás 
megadásáról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a tulajdonát 
képező és a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ingyenes használatában levő, 
természetben Dunaújváros, Vasmű út 10/a. szám alatt található, 180/3/A/1. helyrajzi 
számú ingatlan Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. általi hasznosításához, bérletbe 
adásához a szerződés 5. pontja alapján.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021. szeptember 10. 
 
6.  Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.” hitelezői részére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat egyezség ajánlat 
benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. hitelezői 
részére. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést.  

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Pétert, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság, a pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találja a napirendi pontot. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim 
figyelmét, hogy 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 javaslat ismertetésére felkérem jegyző 
urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következőképpen hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, hogy dr. Mohai Máté 
István egyéni ügyvéd Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 551/2021. határozata alapján egyezségi ajánlatot tett a Nemzeti 
Adó-és Vámhivatal, mint a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
felszámolás alatt lévő Kft. hitelezője részére, azonban az ajánlat nem került 
elfogadásra, hivatkozással arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem 
látja biztosítottnak a DSZSZ Kft. fizetőképességének helyreállítását, és 
abban az esetben kíván egyezséget kötni kizárólag a társasággal, 
amennyiben rendelkezésre áll megfelelő összegű likvid vagyon, 
pénzeszköz. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elviekben 
támogatja új egyezségi ajánlat előkészítését, mely szerint a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal a DSZSZ Kft., felszámolás alatt lévő kft.-vel szemben fennálló 
követeléséről, annak 50%-a, 6 havi egyenlő részletben történő megfizetése 
ellenében lemond 2022. január 1-től a 2022. évi költségvetésében 
biztosítandó forrás terhére, és a módosított egyezségi ajánlat 
előterjesztésére pedig felkéri dr. Mohai Máté egyéni ügyvédet. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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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 egyezség ajánlat benyújtásáról a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” hitelezői részére című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), 
tartózkodott 1 fő (Szepesi Attila), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
779/2021. (VIII.26.) határozata 

egyezség ajánlat benyújtásáról a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 
„f.a.”hitelezői részére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy dr. Mohai Máté István egyéni ügyvéd Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 551/2021.(V.27.) határozata alapján egyezségi 
ajánlatot tett a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, mint a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató „f.a.” Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft. „f.a.”) hitelezője részére, 
azonban az ajánlat nem került elfogadásra, hivatkozva arra, hogy a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal nem látja biztosítottnak a DSZSZ Kft. „f.a.” fizetőképességének 
helyreállítását, és abban az esetben kíván egyezséget kötni a társasággal, 
amennyiben rendelkezésre áll megfelelő összegű likvid vagyon, pénzeszköz. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elviekben 

támogatja új egyezségi ajánlat előkészítését, mely szerint a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal a DSZSZ Kft. „f.a.”-val szemben fennálló követeléséről, annak 50%-a, 
6 havi egyenlő részletben történő megfizetése ellenében lemond 2022. január 
01-től a 2022. évi költségvetésben biztosítandó forrás terhére, és a módosított 
egyezségi ajánlat előterjesztésére az 1. pontban hivatkozott határozat 7. pontja 
szerint felkéri dr. Mohai Máté István egyéni ügyvédet. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021. szeptember 15. 

 

7.  Javaslat az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Dr. Móricz Zoltán ügyvéd 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk 7. napirendi pontunkra, amely javaslat az INNOPARK Nonprofit 
Kft. alapító okiratának módosítására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig kérdezem a pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter 
képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelenkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az INNOPARK Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát módosítja. 

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

780/2021. (VIII.26.) határozata 

az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az INNOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 
határozat 1. számú mellékletét képező „alapító okirat módosítás” szerint 
módosítja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Polgármestert az alapító okirat módosításának és az egységes szerkezetű 
alapító okiratnak 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: az alapító okirat módosításának és az egységes szerkezetű alapító 
                okirat aláírásra történő előkészítésére és a határozat közlésére: 
                2021. szeptember 15. 
 

8.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás 
visszavonására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 8. napirendi pontunkra, amely javaslat az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával 
kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonására.  
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság tárgyalta, és 4 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. A döntési javaslat ismertetésre felkérem 
jegyző urat.  

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat szerint: 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 
689/2021. határozatával elfogadott, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan 
pályázati kiírást, melynek benyújtási határideje 2021. október 1., 12 óra 
volt, ezennel visszavonja.  

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja 
a döntésben a jegyzőt, hogy a Volánbusz Zrt. és az Atlasz Busz Kft. 
részére a pályázati kiírás 500 ezer  Ft-os ellenértékének visszautalásához, 
valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben megjelent pályázati felhívás visszavonásához szükséges 
lépéseket tegye meg. 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 autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás 
visszavonásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
781/2021. (VIII.26.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan pályázati kiírás visszavonásáról  

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 689/2021. 

(VI.24.) határozatával elfogadott, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan pályázati kiírást, 
melynek benyújtási határideje 2021. október 01., 12 óra, ezennel visszavonja.  
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2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a Volánbusz Zrt. és az Atlasz Busz Szolgáltató Kft. részére a 
pályázati kiírás, 500.000,- Ft-os ellenértékének visszautalásához, valamint 
Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben megjelent 
pályázati felhívás visszavonásához szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: azonnal 
 
9.  Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a 

Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés 
módosításáról 
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 9. napirendi pontunkra, a javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, 
Sporttelepre és a Csónakházra vonatkozóan a DVG Zrt.-vel üzemeltetési 
szerződés módosításáról.  

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat szerint: 
A Közgyűlés a 713/2021. határozata alapján 2021. augusztus 4. napján 
létrejött, a DVG Zrt.-vel „Üzemeltetési szerződés a dunaújvárosi 
Tornacsarnokra, Sporttelepre (ez a stadion) és a Csónakházra 
vonatkozóan”  „II. A szerződés tárgya” 4. pontját és a „IV. Üzemeltetési 
díj, szolgáltatások megfizetésének feltételei” 3. pontját a következők 
szerint módosítja: 
 
A II. 4.-et olvasom most föl: A szerződés időtartama: 2021. július 1. és 
2021. december 31. közötti határozott időszak, mely közös 
megegyezéssel meghosszabbítható. Birtokátruházás 2021. július 1. a 
2. melléklet szerinti jegyzőkönyv alapján. 
 

A IV. 3. pont a következőképpen hangzik: Tulajdonos az Üzemeltető 
részére 2021. július 1. napjától 2021. december 31. napjáig havi bruttó 
1 millió 500 ezer Ft üzemeltetési díjat; összesen bruttó 9 millió Ft 
üzemeltetési díjat fizet a Stadion után, 2021. július 1. napjától 
december 31-ig, továbbá havi bruttó 2 millió Ft üzemeltetési költséget; 
összesen bruttó 12 millió Ft-ot fizet a Tornacsarnok és Csónakház 
üzemeltetésére. Az egyéb bevételek, bérleti, használati díjak, parkolási 
díjak, reklámfelületek hasznosításából befolyó bevételek az 
Üzemeltetőt illetik meg. 
 
A Közgyűlés utasítja a döntésben a polgármestert az „Üzemeltetési 
szerződés 1. számú módosítása a dunaújvárosi Tornacsarnokra, 
Sporttelepre (mely a stadion) és a Csónakházra vonatkozóan” szóló 
okirat aláírására és felkéri a határozat közlésére. 
 
Továbbiakban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése az 1. pontban nevezett sportingatlanok közül a Sporttelepre 
(mely ugye a stadion és a hozzá tartozó öltözők) üzemeltetésére 2021. 
szeptember 1. napjától 2021.  december 31. napjáig havi bruttó 1 millió 
500 ezer Ft üzemeltetési díjat; összesen bruttó 6 millió Ft-ot biztosít a 
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
önkormányzati rendelete  8. melléklet 13. “Sport célok és feladatok” 13.1. 
sor “Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény 
használatra” sorról az 7. melléklet 14. cím “Vagyongazdálkodási feladatok 
dologi kiadások” sorra történő átcsoportosítás útján. 
 
A Közgyűlés a döntésben utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. Köszönöm. 
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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 DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés 
módosításáról a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a 
Csónakházra vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), 
nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
782/2021. (VIII. 26.) határozata 

a DVG Zrt-vel üzemeltetési szerződés módosításáról 
a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a Csónakházra 

vonatkozóan 
                                                                                              

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 713/2021. 
(VI.30.) határozata alapján 2021. augusztus 04. napján létrejött, a DVG Zrt.-
vel „Üzemeltetési szerződés a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre 
(stadion) és a Csónakházra vonatkozóan”  „II. A szerződés tárgya” 4. pontját 
és a „IV. Üzemeltetési díj, szolgáltatások megfizetésének feltételei” 3. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„II. 4. A szerződés időtartama: 2021. július 01. – 2021. december 31. közötti 
határozott időszak, mely közös megegyezéssel meghosszabbítható. 
Birtokátruházás 2021.07.01. a 2. melléklet szerinti jegyzőkönyv alapján. 

 

IV. 3. Tulajdonos az Üzemeltető részére 2021. július 01. napjától 2021. 
december 31. napjáig havi bruttó 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer 
forint  üzemeltetési díjat; összesen bruttó 9.000.000,- Ft, azaz kilencmillió 
forint üzemeltetési díjat fizet a Stadion után, 2021. július 01. napjától 
december 31-ig továbbá havi bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint 
üzemeltetési költséget; összesen bruttó 12.000.000,- Ft, azaz 
tizenkettőmillió forintot fizet a Tornacsarnok és Csónakház üzemeltetésére. 
Az egyéb bevételek, bérleti, használati díjak, parkolási díjak, reklámfelületek 
hasznosításából befolyó bevételek az Üzemeltetőt illetik meg.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, „Üzemeltetési szerződés 1. 
számú módosítása a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és 
a Csónakházra vonatkozóan” szóló okirat aláírására és felkéri jelen határozat 
közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                                                                                                                             
                  a polgármester                                                                                                                   
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                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 16. 
                - a szerződés aláírására: 2021. szeptember 30. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

nevezett sportingatlanok közül a Sporttelep (stadion és öltözők) üzemeltetésére 
2021. szeptember 01. napjától 2021.  december 31. napjáig havi bruttó 
1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint üzemeltetési díjat; összesen 
bruttó 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forintot biztosít a 2021. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete  
8. melléklet 13. “Sport célok és feladatok” 13.1. “Amatőr sportszervezetek 
pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra” sorról az 7. melléklet 
14. cím “Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások” sorra történő 
átcsoportosítás útján. 

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

hogy a 3. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

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

 

10.  Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
 elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 10. napirendi pontunkra, amely javaslat a DSE Röplabda 
Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására. Időközben 11 főre bővült 
a képviselők száma. Testületünk határozatképes továbbra is 9 óra 43 
perckor. Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének 
elbírálására. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
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Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta, valamint a végrehajtási határidőt módosítással 
fogadta el szintén 4 igen szavazattal. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most szintén Motyovszki Mátyást 
kérdezem, mint az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnökét, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
a határozati javaslatot tárgyalta, és 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim 
figyelmét, mint ahogy képviselő úr is mondta, az ülésünk elején kézhez 
kaptak egy új határozati javaslatot, kérem, a döntéshozatalnál ezt vegyék 
figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e. Látom, 
van. Cserna Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

 
Cserna Gábor képviselő: 
 

Köszönöm, polgármester úr. Csak a jegyzőkönyv kedvéért engedje meg, 
hogy korrigáljam. Látszólag egyszerű, hasonlít egymáshoz a két kifejezés, 
de jegyző úr nyilván megerősít, hogy teljesen mást jelent. Tehát azt 
mondta Pintér Tamás polgármester úr a felvezetőjében, hogy vészhelyzet, 
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természetesen ez veszélyhelyzet miatt nem tudta felhasználni azt az 
összeget. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Alpolgármester úr jelezte, hogy sietne, 
ezért most nem reagálok erre, de természetesen, hogyha képviselő úr is 
siet, akkor viszont mégiscsak reagálnék. Ugye itt a veszélyhelyzettel 
kapcsolatosan ami ahogy ön mondja, nem helyes kifejezés, merthogy 
abban a helyzetben, amire gondolok most nem feltétlenül veszélyhelyzet, 
hanem egy vészhelyzet volt, amikor városunknak a pénzét elvették, és 
nyilván nem ide tartozik, de én próbáltam annál a napirendi pontnál sem 
szólni, pedig azért megtehettem volna, amikor szintén önök nem 
szavazták meg azt, hogy eljárások induljanak abban az ügyben, hogy 
megpróbáljuk visszaszerezni városunk lakóinak a pénzét, és az egy igazi 
vészhelyzet, ellentétben azzal a veszélyhelyzettel, amit a vírus okozott az 
elmúlt időszakban. Csakhogy ha már pontosításra szorul az, amit 
mondom, és valóban igaza van, de akkor kellene megszólalni egyébként, 
én azt gondolom, amikor valódi vészhelyzet van a városunkban, mert 
kirabolják azt az önök pártjának asszisztálásával. A döntési javaslat, 
lezártam már a hozzászólásokat, a döntési javaslat ismertetésére felkérem 
jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm, polgármester úr. A döntési javaslat pedig a következőképpen 
hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
kötelezi a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-t, hogy a 124/2021. 
számú polgármesteri határozat alapján fennálló 1 millió 330 ezer 649 Ft 
tartozást fizesse vissza Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára. 
 
A döntés szerint a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Röplabda Akadémiának 
támogatás nyújt, támogatást biztosít 1 millió 330 ezer 649 Ft összegben a 
visszafizetési kötelezettség teljesítését követően, mely támogatást az 
akadémia kizárólag a DKKA Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési 
szerződés alapján fizetendő terembérleti díj megfizetésére fordíthat a 
támogatási szerződésben meghatározottak szerint. A támogatás fedezete 
pedig a visszafizetett összeg lesz. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
783/2021. (VIII. 26.) határozata  

 a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezi a DSE 
Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.-t, hogy a 124/2021.(VII.19.) polgármesteri 
határozat alapján fennálló 1.330.649,- Ft tartozást fizesse vissza DMJV 
Önkormányzatának OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736037-15361363-
00000000 számlaszámú bankszámlájára. 

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

hogy a Röplabda Akadémiának támogatás nyújt 1.330.649,- Ft összegben jelen 
határozat 1. pontjában hivatkozott összeg visszafizetését követően, mely 
támogatást az akadémia kizárólag az DKKA Nonprofit Kft.-vel kötött 
üzemeltetési szerződés alapján fizetendő terembérleti díj megfizetésére 
fordíthat jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint. A támogatás fedezete a visszafizetett összeg. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 2. pontban meghatározott döntés alapján a DSE Röplabda Akadémia 
Nonprofit Kft.-vel a céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
állami támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

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

        a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 

                          a céltámogatási szerződés aláírására: 2021. december 31. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
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CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és vagyonkezelési osztály 
Határidő: a határozat végrehajtására: 2022. január 31. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetési 
rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
10 perc szünetet rendelek el. 

 
11.  Javaslat a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti 

Gyula sportlövő jutalmazására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérem, foglalják el a helyüket. Folytatjuk a munkánkat 10 óra 00 perckor. 
10 fő jelen van. Megállapítom, a testületünk határozatképes. Folytatjuk a 
munkánkat. Áttérünk 11. napirendi pontunkra, amely javaslat a 2021. évi 
tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula sportlövő 
jutalmazására.  

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most ismételten Motyovszki Mátyást 
kérdezem, mint az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnökét, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És mielőtt megkérdezném, hogy 
valakinek van-e kérdése vagy hozzászólása, előtte szeretném elmondani, 
hogy nagyon sok sikert kívánok Gyulának is, és én azt gondolom, hogy itt 
szólni kell azokról is, akik fantasztikus eredményeket értek el az olimpián, 
köztük nagyon sok dunaújvárosi, köztük Gurisatti Gyulának a lánya is, 
Gréta is fantasztikus teljesítményt mutatott az olimpián. Rendkívül 
büszkék vagyunk rájuk. Én azt gondolom, hogy a testületünk minden tagja 
nevében mondhatom, de én személy szerint is rendkívül büszke vagyok 
rájuk, és gratulálok nekik ezúton is, és természetesen majd ha jól tudom, 
még majd lesz egy ilyen alkalom is, amikor majd nekik majd személyesen 
is tudunk gratulálni, de megadom a szót Barta Endrének, aki szerintem 
folytatja ezt a gondolatot. 

 
Barta Endre alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igen, ezt a 
gondolatmenetet szeretném folytatni. Egy kis kiegészítés, hogy sikerült 
beszélnem Gurisatti Gyulával, illetve kommunikálnunk a mai napon, és 
hála Istennek minden rendben van, minden adott ahhoz, hogy remekül 
szerepeljen az olimpián. Nagyon sok sikert kívánunk neki. És valóban, 
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szeptember 13-ára tervezzük, ugye amikorra már ő is itthon lesz, amikor 
az egész delegációt fogadnánk itt a Polgármesteri Hivatalban, és 
szeretném kérni külön a Fidesz-frakcióját, hogy tiszteljék meg az 
olimpikonjainak, ha már az augusztus 19-ei Bartókban történt eseményen 
nem sikerült eljönni, ahol díszpolgárokat, illetve egyéb címeket átadtunk. 
Én azt gondolom, hogy ez politikamentesen kötelességünk, hogy igenis 
közösen tisztelegjünk azon dunaújvárosiak előtt, akik öregbítik a 
hírnevünket, úgyhogy kérem önöket, hogy tegyék majd tiszteletüket. 
Természetesen mindenki meg fogja kapni a meghívót. Innen is akkor 
nagyon sok sikert Gyulának. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólásra nem látok 
jelentkezőt. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2017. önkormányzati rendelete az 
olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról 
értelmében a határozattal 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig, 
között bruttó 150 ezer Ft + járulékai/hónap jutalomban részesíti Gurisatti 
Gyula sportolót, aki kvalifikációt szerzett a 2021. évi tokiói Paralimpiára 
való részvételre. 

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett 
Gurisatti Gyula sportlövő jutalmazásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

784/2021. (VIII.26.) határozata 
 a 2021. évi tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula sportlövő 

jutalmazásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2017. (IX.22.) 
önkormányzati rendelete az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi 
sportolók jutalmazásáról értelmében jelen határozattal 2021. július 01. - 2022. 
június 30. között bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó jutalomban részesíti Gurisatti 
Gyula sportolót, aki kvalifikációt szerzett a 2021. évi tokiói Paralimpián való 
részvételre. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 13. „sport célok és 
feladatok” 13.1. „amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása 
sportlétesítmény használatra” sorról a 7. melléklet 13. cím „Személyi 
juttatások”, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” 



38 

 

sorokra történő átcsoportosítás útján biztosítja 900.000,- Ft + 139.500,- Ft 
járulékai összegben. A fedezet 2022. évben 900.000,- Ft + 139.500,- Ft 
járulékai összegben betervezésre kerül. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

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

                   a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a kvalifikáció bemutatását követő  

                  8 napon belül 
               - a határozat végrehajtására: 2021. augusztus 31. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 
             - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
12.  Javaslat Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 12. napirendi pontunkra, amely javaslat Móder Rezső 
lakáshasználati jogviszony rendezési kérelmére. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság tárgyalta, és 4 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta azzal, hogy a 
végrehajtási határidő módosításával együtt fogadja el. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim 
figyelmét, mint ahogy képviselő úr is elmondta, ülésünk elején kézhez 
kaptak egy új határozati javaslatot, kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt 
vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
tudomással bír arról, hogy Móder Rezső Munkácsy-díjas képzőművész 
jogcím nélküli használója Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, dunaújvárosi 200/2/A/7 
helyrajzi számú, lakás megnevezésű ingatlannak. 
 
A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. önkormányzati 
rendelete 10.§ (1) bekezdése alapján elidegenítésre kijelöli jelen határozat 
1. pontjában hivatkozott ingatlant azzal, hogy a rendelet 2.§ (3) bekezdése 
szerinti versenytárgyalástól eltekint. 
 
A Közgyűlés úgy határoz a döntés szerint, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező, dunaújvárosi 200/2/A/7 helyrajzi számú, 52 m2 
nagyságú, lakás megnevezésű ingatlant, valamint a dunaújvárosi 1476 
helyrajzi számú, 695 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlanban Móder Rezső tulajdonát képező 66/80 arányú részt egymás 
között elcserélik. 
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A csere tárgyát képező ingatlanok értéke között értékkülönbözet nincs. 
 
A Közgyűlés támogatja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a csereszerződés aláírása esetén megvásárolja Móder 
Rezső tulajdonát képező acélszobrokat bruttó 1 millió 200 ezer Ft-ért, 
vagy ellentételezésként a DVG Zrt. elvégzi a dunaújvárosi 200/2/A/7 
helyrajzi számú lakás nyílászárói cseréjét bruttó 1 millió 200 ezer Ft 
keretösszeg erejéig. 
 
A Közgyűlés támogatja a határozatban a jelen határozat 3. pontjában 
hivatkozott ingatlanokra vonatkozó csereszerződés és az 5. pontban 
hivatkozott acélszobrok megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 
dr. Eszenyi Zoltán közjegyző úr történő megkötését, melynek díjára bruttó 
500 ezer Ft összegben forrást is biztosít. 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 Móder Rezső lakáshasználati jogviszony 
rendezési kérelméről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
785/2021. (VIII.26.) határozata 

Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelméről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy Móder Rezső Munkácsy-díja képzőművész jogcím nélküli 
használója Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező, dunaújvárosi 200/2/A/7 hrsz.-ú, 
........... alatti, 52 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlannak. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. 
(IV.22.) önkormányzati rendelete 10.§ (1) bekezdése alapján elidegenítésre 
kijelöli jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlant azzal, hogy a rendelet 
2.§ (3) bekezdése szerinti versenytárgyalástól eltekint. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 200/2/A/7 hrsz.-ú, ....... 
alatti, 52 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan, valamint ......... 66/80-
7/80-7/80 arányú osztatlan közös tulajdonát képező, dunaújvárosi 1476 hrsz.-ú, 
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természetben ........., 695 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlan ..... 66/80 arányú részét egymás között elcserélik. 

 
4.  Az Ordas Bt. által készített értékbecslés alapján a ......... ingatlan forgalmi 

értéke 14.000.000,-Ft, a ........ szám alatt található ingatlan 66/80 arányú 
tulajdonrész forgalmi értéke 14.000.000,-Ft, azaz a csere tárgyát képező 
ingatlanok értéke között értékkülönbözet nincs. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen határozat 3. pontjában 
hivatkozott   csereszerződés aláírása esetén megvásárolja Móder Rezső 
tulajdonát képező, ...... szám alatt és azzal szomszédos ingatlanokon található 
acélszobrokat bruttó 1.200.000,-Ft-ért, vagy ellentételezésként a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elvégzi a ......... alatti lakás nyílászárói cseréjét 
bruttó 1.200.000,-Ft keretösszeg erejéig, melynek megfizetésére bruttó 
1.200.000,-Ft összegben forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete 8. melléklet 13. „Sportcélok és feladatok” 13.1. 
„amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása, sportlétesítmény 
használatra” sorról a 12. melléklet önkormányzati beruházások sorra történő 
átcsoportosítással. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja jelen 

határozat 3. pontjában hivatkozott ingatlanokra vonatkozó csereszerződés és 
az 5. pontban hivatkozott acélszobrok megvásárlására vonatkozó adásvételi 
szerződés Dr. Eszenyi Zoltán közjegyző (Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 27/A.) 
előtt történő megkötését, melynek díjára bruttó 500.000,-Ft összegben forrást 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelete 8. melléklet 13. „Sportcélok és feladatok” 13.1. „amatőr 
sportszervezetek pályázat alapú támogatása, sportlétesítmény használatra” 
sorról a 7. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások sorra 
történő átcsoportosítással. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a csereszerződés és az adásvételi szerződés megkötésére azzal, 
hogy az adásvételi szerződést elfogadásra a soron következő közgyűlés elé 
terjeszti. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                          a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 15. 
               - csereszerződés és az adásvételi szerződés aláírására:  
                          2021. december 31.  
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8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 5. és 6. pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2021. évi 
költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  -a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője  
               - a költségvetés tervezéséért: 

                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
               a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 

       
9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017.(VI.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására aszerint, hogy a bérlakások címlistájából 
kerüljön törlésre a .......... szám alatti lakás. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő: a rendelet módosítására: 2021. szeptember 1. 

 
13.  Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont 

kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. 
projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának 
kidolgozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló 
vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP-6.1.416-DU1-
2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach 
kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című projekt 
megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítására. 

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

Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 4 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot 
úgy, hogy a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság által 
támogatott módosítással együtt fogadja el. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most szintén önt kérdezem, mint az 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnökét, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, 
kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Látom, Motyovszki Mátyás képviselő úr 
szólásra jelentkezik. Megadom a szót önnek. Parancsoljon! 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én kérek elnézést, eggyel alá néztem, 
a következő napirendi pontnál lesz majd ez a módosító. Köszönöm 
szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e? Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat 
ismertetésére felkérem jegyző urat.  

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
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Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következőképpen hangzik: A Közgyűlés rögzíti, hogy a  127/2021. 
sorszámú határozata alapján megkötésre került a Látogatóközpont 
kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztés 
című projekt megvalósítása érdekében „interaktív kiállítás vizuális 
koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és design feladatok ellátása” 
tárgyú vállalkozási szerződés az Aera Property & Destination Kft.-vel 
2021. február 22.-én. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 
döntés szerint a „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a 
Baracsi úti Arborétum fejlesztése” című projekt megvalósítása 
érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és kiállítási grafika, 
design feladatok ellátása tárgyában az Aera Property & Destination Kft.-vel 
megkötött szerződés 1. számú módosításához. 
 
A Közgyűlés rögzíti, hogy jelen módosítás biztosításával vállalkozó 
megkezdi a második lehetséges koncepció előkészítését is, azonban 
mivel a feladat kétfelé ágazik augusztus hónapban, ezért az eredeti 
határidő szerinti teljesítésre nincs mód, illetve, ha Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és Vállalkozó nem kap szakmai támogatást 
és elfogadást a Nemzeti Múzeumtól, úgy a szerződés a jelen koncepció 
kidolgozásával és végrehajtásával ellehetetlenül. 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 TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának 
kidolgozására és kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási 
szerződés 1. számú módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
786/2021. (VIII.26.). számú határozata 

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a 
Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt 

megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés  

1. számú módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése rögzíti, hogy a  
127/2021 (II.18) sorszámú határozata alapján megkötésre került a TOP-6.1.4-
16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a 
Baracsi úti Arborétum fejlesztés c. projekt megvalósítása érdekében „interaktív 
kiállítás vizuális koncepciójának kidolgozása, kiállítási grafika és design 
feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés az Aera Property & Destination 
Kft.-vel 2021. február 22.-én. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 

TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása 
a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése” c. projekt 
megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozására és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátása tárgyban az Aera Property & 
Destination Kft.-vel megkötött szerződés 1. számú módosításához. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése rögzíti, hogy 

jelen módosítás biztosításával vállalkozó megkezdi a második lehetséges 
koncepció előkészítését is, azonban mivel a feladat kétfelé ágazik augusztus 
hónapban – ezért az eredeti határidő szerinti teljesítésre nincs mód, illetve, ha 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Vállalkozó nem kap 
szakmai támogatást és elfogadást a Nemzeti Múzeumtól, úgy a szerződés a 
jelen koncepció kidolgozásával és végrehajtásával ellehetetlenül. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosítási tervezetét 
elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza az Aera Property & 
Destination Kft.-vel történő vállalkozási szerződés 1. számú módosításának 
aláírására.  

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. augusztus 31. 
                        - a szerződés aláírására: 2021. szeptember 27. 
 
14.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület 

közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben 
visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok 
módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 14. határozati javaslatunkra, amely javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-
2018-00001 „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
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Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó támogatási előleg 
kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Most jön az a rész, ahol az 
előbb elcsúsztam. A bizottság tárgyalta, és azzal a megkötéssel, hogy a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság által támogatott 
módosítással együtt 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találja a napirendi pontot. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 3. 
pontjában a közgyűlés szerepeljen a projekt előirányzata módosítójaként. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Felhívom tisztelt képviselő-társaim 
figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati 
javaslatot, kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat ismertetésre 
felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következőképpen 
hangzik: A Közgyűlés rögzíti, hogy a “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 986 ezer 180 Ft előleg-visszafizetési 
kötelezettséget teljesített 2021. június 22–én a 676/2021. határozat 
szerint.  
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A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” elnevezésű projekt kapcsán 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a 
maximálisan felhasználható előleg összege 209 millió 208 ezer 678 Ft-ra 
módosult, így jóváhagyja, hogy a számára folyósított támogatási előlegből 
a hatályos Támogatási Szerződés és a költségvetés alapján az 
önkormányzat további 15 ezer 142 Ft-ot volt köteles visszafizetni a 
Támogató részére 2021. július 9-én. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
javaslatban foglalt táblázat szerint a 2021. évi költségvetését pedig 
módosítani fogja. 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 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben 
visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
787/2021. (VIII.26.) határozata 

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projektben 2. körben visszautalandó 

támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy a 
TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 986 180 Ft előleg-visszafizetési kötelezettséget 
teljesített 2021.06.22–én a 676/2021. (VI.24.) határozat szerint.  

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület 
közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a maximálisan felhasználható 
előleg összege 209 208 678 Ft-ra módosult, így jóváhagyja, hogy a számára 
folyósított támogatási előlegből a hatályos Támogatási Szerződés és 
költségvetés alapján az önkormányzat további 15 142 Ft-ot volt köteles 
visszafizetni a Támogató részére 2021.07.09-én. 
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi 
költségvetési rendeletet a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági 
terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt előirányzatai 
tekintetében módosítja akként, hogy a 16. melléklet/ „K84 Egyéb felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzatra 15 142 Ft 
átcsoportosítása szükséges a 9. melléklet / „24.1 Pályázatokból további éveket 
terhelő kötelezettség tartaléka” sorról az alábbiak szerint: 

 
Részletező 

kód 
Előirányzatról Előirányzatra Rovatról Rovatra COFOG Összeg 

(Ft) 

51505124 9. melléklet / 24. 
1. Pályázatokból 
további éveket 

terhelő 
kötelezettség 

tartaléka 

16. melléklet/ K84 
Egyéb felhalmozási 
célú támogatások 
államháztartáson 

belülre 

K513 K84 062020 15 142 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában részletezett előirányzat 
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetési rendelet módosításáért:              
                  a jegyző  
                - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a rendelet módosítására:  

                  a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
                        - a határozat közlésére: 2021. szeptember 10. 
 
15.  Javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz 

elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló 
szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
15. napirendi pontunk, a javaslat a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 
„Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak 
ellátására irányuló szerződés megkötésére.  
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt látok. Orosz 
Csaba képviselő úr, parancsoljon!  

 
Gombos István képviselő: 
 

Én előbb jelentkeztem. Bocsánat! Úgy látszik, régen voltam.  
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Akkor megadom a szót. 

 
Gombos István képviselő: 
 

Azért csodálkozok, be vagyok kapcsolva. Elnézést! 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Új még itt a képviselő úr, de parancsoljon, megadom a szót. 

 
Gombos István képviselő: 
 

Rég voltam közgyűlésen, sajnos rajtam kívül álló okok miatt, nézzek el 
nekem. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Örülök ennek 
a napirendi pontnak, különös tekintettel arra, hogy akár Táborálláson, de 
mondhatom a Százszorszép lakótelepet is, komoly gondot jelent a 
csapadékvíz-elvezetés. Örömteli, hogy végre a táborállási munkálatok 
megkezdődnek, viszont némiképp zavaró tényező, hogy a Százszorszép 
lakótelepről egyáltalán nem volt szó, és nincs szó annak ellenére sem, 
hogy amióta az új felállású közgyűlés van, a közgyűlésben is több 
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alkalommal kértem annak a lehetőségét, hogy legalább tervszinten 
jussunk el odáig, hogy annak a területnek a csapadékvíz ellátása is 
megfelelő legyen. Az egyszerűség kedvéért azért az szeretném 
tájékoztatásul közölni, hogy a csatornának is örülünk, de a csatornák utáni 
állapotoknak viszont nem. Mire is gondolok? Nagyon sok esetben a 
csatorna nyomvonalán beszakadások, repedések, süllyedések 
találhatóak, amely komoly gondot jelent számunkra, hiszen a 
Százszorszép lakótelepen belül a Búzavirág utca, az pontosan olyan 
helyen és területen fekszik, mint a táborállási löszplató. 
Következésképpen én azt gondolom, hogy nem véletlen azoknak a 
visszajelzése vagy azok jelzése, hogy több helyiség ázik. Ennek oka 
elsősorban és kizárólagosan a csapadékvíz-elvezetésének hiánya. Az 
utóbbi időben megszaporodtak ezek a beázások különös tekintettel arra, 
hogy ezek a lukak, repedések, nyílások tökéletesen elvezetik a vizet, a víz 
pedig megtalálja útját, és ezért komoly hiányosságok, illetve problémák 
jelentkeznek e lakóterületen. Én nagy tisztelettel arra kérem a közgyűlést, 
hogy támogassa azt, hogy legalább tervszinten jussunk el odáig, hogy 
ennek a csapadékvíz-elvezetésének a megoldását megkezdjük, illetve 
megtaláljuk. Az egyszerűség kedvéért, ahogy már mondtam, sokkal 
könnyebb helyzetben vagyunk, mint a táborállásiak. Azon egyszerű oknál 
fogva, hogy van egy patak, tehát a patakba levezetendő víz jót tesz a 
patak vízáramlásának, vízmennyiségének, és nem utolsó sorban jót tesz 
az ott élő embereknek. És arról nem is beszélek, hogy fennáll a veszélye, 
hogy Táborálláshoz hasonlóan megcsúszik a terület, a lösz, és ez komoly 
anyagi gondot jelenthet akár Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának is. Kérem a segítségüket. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Támogatom egyébként azt a javaslatot, 
hogy induljon annak a tervezése, ezért is kérem az illetékes osztálynak a 
vezetőinek, illetve a munkatársainak a segítségét ebben, hogy tudjunk ez 
ügyben is haladni. Másrészt pedig ugye a csatornázásokkal kapcsolatos 
problémák, azokat rendkívül sokat és Orosz Csaba képviselő úr, a terület 
megválaszott képviselője is elképesztő mennyiségű munkát áldozott erre 
az elmúlt időszakban is, és sajnos egy ilyen csatornázás során, amikor 
ilyen új csatornahálózat van beépítve, ott elkerülhetetlen az, hogy a frissen 
odarakott föld, illetve annak a mozgása, az újonnan beépített 
rendszereknek a helyükre mozgása, az okozzon egy pár hónapig, talán 
még egy évig is mozgást, illetve ott különböző problémákat, repedéseket, 
és így vízelfolyásokat is azon a területen. Én azt gondolom, hogy 
egyébként nagyon sok problémát az elmúlt időszakban még a kivitelezés 
során is Szabó Zsolt képviselő-társamnak és alpolgármester úrnak is 
köszönhetően meg tudtunk oldani az úton, hogy az ott kivitelező céget 
rábeszéltük arra, hogy ezeket a munkákat javítsa meg, illetve ezeket 
valamilyen módon próbálja meg javítani. A következő időszakban is 
természetesen azon leszünk, hogy ezeket a helyzeteket megoldjuk. Én azt 
gondolom, hogy Orosz Csaba neve azért az garancia arra, hogy 
mindenképpen ezeket a problémákat idehozza elénk, illetve aztán a 
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későbbiekben pedig meg is oldjuk őket közösen. Orosz Csaba képviselő 
úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is nagyon 
örülök, hogy a Táborállásnak a felszíni vízelvezetés projektjének. Ami 
sajnálatos benne, hogy vannak olyan utcák, ahol ugye részlegesen 
történik meg, illetve nem is történik meg ez a felszíni vízelvezetés, és arról 
azért mindenkinek tudni kell, hogy ezek csak részfeladatok, az egészet 
egyben kell kezelnünk, és nem szabad abbahagynunk, hanem én is arra 
sarkallom majd az önkormányzatot, a közgyűlést, hogyha ide kerül elénk 
ilyen anyag, mindenképpen támogassuk, hogy folytatódhasson a felszíni 
vízelvezetésnek először a tervezése, ez most a Táborállás oldalról 
beszélek. És aztán hogyha bármiféle pályázati lehetőségünk lesz, akkor 
mindenképpen pályázunk erre. Szerintem könnyebb elnyerni a 
pályázatokat, hogyha kész tervekkel állunk elő. Én ezt nagyon 
támogatnám. A csatornaberuházással kapcsolatban, igen-igen 
megszenvedtük, vártuk nagyon régen, hogy ezen a területen a 
csatornaberuházás megtörténjen. Viszont van egy negatív oldala, amire 
én nem is gondoltam, hogy négyszáz körüli bekötés történt meg, 
legalábbis az előkészítése, és ehhez képest még a fele lakos sem kötött 
rá. Az okát nem tudom, el nem tudom képzelni, hogy miért nem kötnek rá 
a lakók, annyira várták, és oly sok volt a panasz menet közben, tehát 
valahogy próbáljunk szintén felhívni a figyelmet akár újságban, valamiféle 
megjelenésben, hogy igenis kössenek rá, mert ez mindenkinek nagyon 
fontos, és szükséges. Az Északi lakópark vagy Százszorszép lakópark, 
bár inkább csak egyszerszép lakópark, százszornak nem mondanám, 
sajnos pontosan a felszíni vízelvezetés hiánya miatt ugye sokszor bokáig 
érő vízben kell gázolni a lakóknak. Ez annak idején ennek a felszíni 
vízelvezetés tervezésének a terve az a költségvetésünkben benne volt, de 
sajnos kikerült onnan forráshiány miatt. Én is nagyon szeretném, hogyha 
visszakerülne, és minél hamarabb ennek neki tudnánk állni. Amit még itt 
megemlítenék, az megint egy picit negatívum, de inkább a lakók irányába. 
Tehát sajnos nagyon sok telken, háznál nem megoldott az esővíz 
elhelyezése ami a tetőre esik, illetve saját területre, és sokan 
előszeretettel az utcákra vezetik, ami szabálytalan. Ebből kifolyólag 
további útromlásaink és nagy áradás, vagy áradás, tehát nagy esőzés 
esetén további problémáink vannak, tehát most már lett egy megoldás, 
ugye aki ráköt a szennyvízcsatornára, annak az eddigi szennyvízaknája 
üresen áll, és ide be lehet vezetni az esővizet, ez nagyon segítené mind a 
saját tulajdonuk védelmét, az utca védelmét, illetve a szomszéd ingatlanok 
védelmét is. Köszönöm, ennyit szerettem volna. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úr egyébként kimondta azt a 
kulcsszót, hogy forráshiányokkal küzd az önkormányzat. Amikor az 
iparűzési adónknak a felét átcsoportosították, maradjunk ennyiben, és az 
az ígérvény volt, hogy olyan feladatoknak a finanszírozása meg fog majd 
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történni a kormány részéről, illetve kipótlása az önkormányzati forrásoknak 
meg fog történni, akkor egy listát kértek egyébként a kormányzatnál, 
amellyel érkeztem oda hozzájuk, és ennek is az egyik pontja pontosan ez 
a vízelvezetéssel kapcsolatos problémáknak a megoldása, illetve az erre 
való költségeknek a fedezését kértük tőlük. Akkor amikor ugye be volt 
ígérve, hogy Dunaújváros is majd fog a többi megyei jogú várossal együtt 
majd kapni ezeknek az iparűzési adóknak az elvonása valamilyen fajta 
pótlást, nos ez ugye sajnos nem történt meg, egyébként nyilván 
köszönhető egyfajta politikai lobbinak, és annak, hogy más területek, ezt 
más nagyvárosok megkapták, azt sajnos ezúton is nem az 
önkormányzatot sújtották, illetve hát képviselő-társunkat igen, merthogy ott 
lakik, de valójában ahogy mondtam itt már többször is, ezek az elvonások 
leginkább azokat az embereket érintik, akiknek mindennapi problémákat, 
illetve anyagi kárt is okozott ezúttal a kormány, hogy elvont, illetve nem 
adta meg azt, amit a Fideszes városoknak a vezetői kilobbiztak náluk, és 
itt is pártpolitikai alapon osztogatták azokat az összegeket, amelyeket én 
azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tilos lett volna, és figyelembe kellett 
volna venni azt, hogy milyen helyzetek vannak egyes városokban, és 
milyen fontos feladatok maradnak el abban az esetben, hogyha ezt az 
elvett pénzt, ezt nem fogják visszapótolni. Arról meg nem is beszélünk, 
hogy azt az iparűzési adót is átrakták a megyéhez, amely majd valamilyen 
módon majd gazdálkodik abból az elvett másfélmilliárd forintból ami 
nekünk pedig pontosan még akár ezeknek a feladatoknak a megoldására 
is megoldás lett volna. De ennyit erről. Én azt gondolom, hogy 
mindannyiuknak igaza van, képviselő-társam, igyekszünk előállítani 
azokat a lehetőségeket, amivel tudjuk majd az ott élőket segíteni, ahogy 
képviselő-társam is mondta, figyeljük a pályázatokat, és amennyiben 
lehetőség lesz ezeknek a megpályázására és az ottani feladatoknak a 
megoldására, természetesen azonnali lépéseket kezdeményezek én is.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
788/2021. (VIII.26.). számú határozata 

a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című 
projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” című projekt megvalósítása érdekében a projekt 
kivitelezési feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata a Dunanett Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződést kössön, 
mely összesen bruttó 241.300.000,-Ft vállalkozási díjat rögzít.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási díjra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.5 / TOP-6.3.3 
Táborállás beruházás építés sor előirányzata fedezetet biztosítson. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunanett 
Nonprofit Kft-vel történő vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
      közreműködésért:  

                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
    - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  

                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. augusztus 31. 

    - a szerződés aláírására: 2021. szeptember 10. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
10 igen szavazattal elfogadtuk, de előtte még vissza kell, hogy lépjünk, és 
utána újra majd meg kell szavaztatnunk ezt, mert jegyző úr jelezte, amire 
szépen elbeszélgettük az időt, bár alpolgármester úr rohan, de attól még 
jót tudtunk erről beszélgetni, a döntési javaslatot nem ismertettem, 
elnézésüket kérem. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy a „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című projekt 
megvalósítása érdekében a projekt kivitelezési feladatainak ellátására 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunanett Nonprofit 
Kft.-vel vállalkozási szerződést kössön, mely összesen bruttó 241 millió 
300 ezer Ft vállalkozási díjat rögzít.  
 
Ezután ismételten szavazunk.  
 
Tehát aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” című projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta 
Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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 (A szavazás után Gombos István képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
789/2021. (VIII.26.). számú határozata 

a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” című 
projekt kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Táborállás 
csapadékvíz elvezetése” című projekt megvalósítása érdekében a projekt 
kivitelezési feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Dunanett Nonprofit Kft-vel vállalkozási szerződést kössön, 
mely összesen bruttó 241.300.000,-Ft vállalkozási díjat rögzít.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási díjra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.5 / TOP-6.3.3 
Táborállás beruházás építés sor előirányzata fedezetet biztosítson. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunanett 
Nonprofit Kft-vel történő vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
      közreműködésért:  

                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
    - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  

                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. augusztus 31. 

    - a szerződés aláírására: 2021. szeptember 10. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most már csak 9 igennel fogadtuk el, egyvalaki nem akarta most már, 
meggondolta magát a döntési javaslat ismertetésénél. Akkor 10 igennel, 
szeretném a jegyzőkönyv kedvéért. Ha nem akarja képviselő úr mégse, na 
mindegy. Érdekes lenne, de 10 igent akkor a jegyzőkönyvvezetőnek 
jelezném, hogy akkor legyen szíves rögzíteni a jegyzőkönyvben.  

 
16. Javaslat a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben 

visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok 
módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk a 16. napirendi pontunkra, amely a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-
00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben visszautalandó támogatási előleg 
kapcsán költségvetési előirányzatok módosítására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, és azzal a kikötéssel, hogy a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság által támogatott módosítással fogadja el, 4 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. 
pontjában közgyűlés szerepeljen a projekt előirányzatainak 
módosítójaként. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Ahogy a képviselő urak is elmondták, 
ezúton is felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk elején 
kézhez kaptak egy új határozati javaslatot ezekkel a módosításokkal. 
Kérem, hogy 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 tudomásul veszi, hogy a 
DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a hatályos Támogatási Szerződés és költségvetés 
alapján 186 ezer 324 Ft-ot köteles visszafizetni a Támogató részére fel 
nem használt előleg címén. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
javaslatban foglalt táblázat szerint a 2021. évi költségvetést módosítja. 
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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 TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-
TOP projektben visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési 
előirányzatok módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

790/2021. (VIII.26.) határozata 
a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben visszautalandó 

támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hatályos Támogatási 
Szerződés és költségvetés alapján 186 324 Ft-ot köteles visszafizetni a 
Támogató részére fel nem használt előleg címén. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi 

költségvetési rendeletet a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP 
projekt előirányzatai tekintetében akként módosítja, hogy a 8. mellékletben 
újonnan létrehozott előirányzat sorra 186 324 Ft átcsoportosítása szükséges: 
133 615 Ft a 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.8.2-
15-DU1-2016-00001 projekt sorról, illetve 52 709 Ft a 7. melléklet / 22.2 TOP 
Programok/3. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek 
sorról az alábbiak szerint: 

 
Részletező 

kód 
Előirányzatról Előirányzatra Rovatról Rovatra COFOG Összeg 

(Ft) 

51505111 7. melléklet/ 22.2 
TOP programok/ 3. 

dologi kiadások/ 
TOP-6.8.2-15-DU1-
2016-00001 projekt 

8. melléklet K336 
K351 

K506 
 

062020 133 615 

515051 7. melléklet / 22.2 
TOP Programok/3. 

dologi kiadások/ TOP 
előkészítő, 

megalapozó 
tevékenységek 

8. melléklet K336 
K351 

K506 
 

062020 52 709 

  Összesen    186 324 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában részletezett előirányzat 
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért:  
                        a jegyző  
             - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. szeptember 13. 
                      - a rendelet módosítására:  
                a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
                      - a határozat közlésére: 2021. szeptember 9. 
 
17.  Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi indentitás 

és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a 
projektben tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának 
szüneteltetésének meghosszabbítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 17. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-
2018-00001 azonosítószámú „Helyi indentitás és kohézió erősítése 
Dunaújvárosban” című projekt vonatkozásában a projektben tervezett 
célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbítására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 
 

Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és 
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városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő 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 hozzájárul ahhoz, hogy a „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt vonatkozásában a 
projektben tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának 
szüneteltetésének meghosszabbítását jóváhagyja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú 
„Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a 
projektben tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának 
szüneteltetésének meghosszabbításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

791/2021. (VIII.26.) számú határozata 
a TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett 

célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben 
tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának szüneteltetésének 
meghosszabbítását jóváhagyja. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 
mellékletét képező megbízási szerződés 2. számú módosítási tervezetét 
elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2. pontban megnevezett megbízási szerződés 2. számú módosítását 
aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                      a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021.szeptember 05. 
                - a szerződés aláírására: 2021.szeptember 12. 
 

18.  Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 
megállapodásának 3. számú módosítására 
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 KEHOP-2.2.2-15-
00044 azonosító számú projekt Szerződéses megállapodásának 3. számú 
módosítására. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 
 

Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő 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 teljes terjedelmében megismerte és elfogadja 
a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 
megállapodásának 3. számú módosítását, és utólagosan jóváhagyja, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az NFP Nonprofit Kft. által 
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megküldött megállapodás 3. számú módosítását aláírta. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú 
projekt Szerződéses megállapodásának 3. számú módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

792/2021. (VIII. 26.) határozata  
 a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 

megállapodásának 3. számú módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése teljes 

terjedelmében megismerte és elfogadja a határozat mellékletét képező KEHOP 
– 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 
megállapodásának 3. számú módosítását. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utólagosan 

jóváhagyja, hogy DMJV polgármestere az NFP Nonprofit Kft. által megküldött  a 
KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses 
megállapodásának 3. számú módosítását aláírta. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  polgármester 

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

     Határidő: 2021.  augusztus 26. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja DMJV 

polgármestert, hogy a határozatról értesítse a szerződést aláíró Feleket. 
 

   Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 

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

       Határidő:  2021.  szeptember 3. 
 
19.  Javaslat a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési 

feladatainak ellátására kötött szerződés 9. sz. módosítására 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk 19. napirendi pontunkra, amely javaslat a „Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására kötött 
szerződés 9. számú módosítására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság tárgyalta, és 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő 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 hozzájárul a “Szalki-sziget rekreációs célú 
fejlesztése” projekt engedélyes és kiviteli tervek készítésére a DVG Zrt-vel 
kötött vállalkozási szerződés 9. számú módosításához. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt 
tervezési feladatainak ellátására kötött szerződés 9. számú módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
793/2021. (VIII.26.) határozata 

a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak 
ellátására kötött szerződés 9.sz. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 

“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt engedélyes és kiviteli tervek 
készítésére  DVG Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés 9.sz. módosításához. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés 9. számú módosítási tervezetét 
elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a DVG Zrt-vel 
kötendő vállalkozási szerződés 9. számú módosításának aláírására.  
 

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. augusztus 31. 

      - a szerződés aláírására: 2021. szeptember 27. 
 
20.  Javaslat a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú 

ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szabolcs Mérnökiroda Kft. ügyvezetője 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 20. számú napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújváros, 
Apáczai Csere János utcában található, 61 helyrajzi számú ingatlanon új 
parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter képviselő urat 
kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 Dunaújváros, Apáczai Csere János utca, 61 helyrajzi számú 
ingatlanon tervezett parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli tervének 
elkészítését és az engedélyezési eljárás lefolytatását a Szabolcs 
Mérnökiroda Kft.-től rendeli meg bruttó 2 millió 413 ezer Ft vállalkozási díj 
fejében. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában 
található, 61 hrsz.-ú ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

794/2021. (VIII. 26.) határozata  
a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61 hrsz.-ú ingatlanon  
új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros, 

Apáczai Csere János utca, 61. hrsz.-ú ingatlanon tervezett parkolók egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítését és az engedélyezési eljárás 
lefolytatását a Szabolcs Mérnökiroda Kft-től rendeli meg bruttó 2.413.000,- Ft 
vállalkozási díj fejében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet 2.000.000,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. 
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Mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.4. Liszt F. kerti parkoló 
egyesített terve elnevezésű soráról; bruttó 413.000,- Ft összegben pedig a 9. 
melléklet 24/3. Képviselői körzetekre tartalék elnevezésű sorról történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a Szabolcs Mérnökiroda Kft.-vel írja alá. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                               a polgármester 
                             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                               a Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. szeptember 10. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                                a jegyző 
                              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                                közreműködésért: 
                                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja 

 
21.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ foglalkoztatottak további 

jogviszonyát engedélyező szerv kijelölésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 21. napirendi pontunkra, amely javaslat az Egészségmegőrzési 
Központ foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező szerv 
kijelölésére. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most a szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottság elnökét, dr. Székely Károly képviselő urat kérdezem, 
hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Köszönöm a szót. 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, képviselő 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 Egészségmegőrzési Központ 
egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező szervként Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterét jelöli ki.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központnál 
foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező szerv kijelöléséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

795/2021. (VIII.26.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak további jogviszonyát 
engedélyező szerv kijelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 

Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező 
szervként Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét jelöli ki.  

 
2. 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. augusztus 27. 
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22.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 22. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzat 
fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési 
előirányzatának módosítására. 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 4 igen szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A napirendi pontot a bizottságunk 6 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most kérdezem a pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter 
képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Szeretném 
köszönteni természetesen Mészárosné Libor Ágnest, az Útkeresés Segítő 
Szolgálat intézményvezetőjét. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés Segítő 
Szolgálat intézmény költségvetését módosítja, az intézmény finanszírozása 
1 millió 750 ezer Ft-tal nő.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az 
Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen részletes 
beszámolót a teljesítés adatairól és azt küldje meg Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármestere részére. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés 
Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

796/2021. (VIII. 26.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési 
előirányzatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Útkeresés 

Segítő Szolgálat intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármestere 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól 5. mellékletében az intézményfinanszírozás 
1.750.000,- Ft-tal nő. 

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

hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás 
fedezete a költségvetési rendelet 7. melléklet 10.4 „Ellátottak pénzbeli 
juttatásai” előirányzat sora. 

 
 Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 

      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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 Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
        időpontja 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az 

Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen részletes beszámolót a 
teljesítés adatairól és azt küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere részére. 

 
Felelős:   az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 

Határidő: 2021. december 1. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat 
vezetője részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2021. augusztus 31. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
10 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk. Nagyszerű. 
 

23.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi 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: 

 
Áttérünk 23. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási 
szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most kérdezem a pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökhelyettesét, Szántó Péter 
képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi bizottság a 
napirendi pontot tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm szépen. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatom a 
tisztelt közgyűlést, hogy az önkormányzat közbeszerzési és bíráló 
bizottságának elnökének távolléte miatt én ismertetem a bizottság 
véleményét. A tegnapi napon a bíráló bizottság 2021. augusztus 25-én 14 
órai kezdettel tartott ülést, és az 1. napirendi pontjaként tárgyalta a 
tárgybani előterjesztést, és részletesen áttekintette a közbeszerzési 
dokumentumokat, és a következő döntést hozta, mely a 14/2021. (VIII.25.) 
számú KBB határozat: Az önkormányzat közbeszerzési és bíráló 
bizottsága 7 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette a napirendi pont 
tárgyát képező előterjesztést a bizottsági ülésen ismertetett 
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt dokumentumként, melyet 
az ülés elején kiosztásként megkaptak a tisztelt képviselők. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, jegyző úr. 

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I. és 
II. határozati javaslatot tartalmaz. Mindkét határozati javaslatról külön-
külön szavazunk.  
 
Ülésünk elején tehát kézhez kapták tisztelt képviselő-társaim a 
közbeszerzési dokumentációban a közbeszerzési és bíráló bizottság által 
támogatott módosításokat.  
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Az I. számú döntési javaslatot 
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ismertetem: Módosítani szükséges a Közgyűlés 719/2021. határozatát a 
tekintetben, hogy a szerződés időtartama nem három, hanem két évre 
szól, 2022. január 1-től 2023. december 31-ig, és ennek megfelelően a 
költségvetésben biztosítandó összeg is változik. 
 
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 719/2021. (VI.30.) határozat módosítására című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
797/2021. (VIII.26.) határozata 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 719/2021. 

(VI.30.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítását 
közbeszerzési eljárás keretén belül kívánja megújítani a 2022. január 01. és 
2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan (a végső biztosított 
mennyiség tekintetében szükséges majd a 2, illetve a maximum 3 év között úgy 
választani, hogy a közbeszerzési eljárás a nemzeti eljárásrendben maradjon.) 
az alábbiak szerint: 
- a vagyont illetően 
a.) tűzkárra, 
b.) viharkárra, 
c.) vezetékesvíz-kárra, 
d.) betöréses lopásra, 
e.) üvegbiztosításra, 
f.) ügyviteli és számítástechnikai berend. „all risks” biztosítására 
valamint 
- tevékenységi felelősség biztosításra 
- munkáltatói felelősség biztosításra. 

 Bérbe adói felelősségbiztosításra 

 Közfeladat ellátására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítására 

 Orvos felelősségbiztosításra 

 Úthiba és növényzet által okozott károkra 

 Rongálási károkra 
Rablás és vandalizmus károkra.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 719/2021. 

(VI.30.) határozatának 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. teljesítési segédként az 
Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t vonja be saját költségén. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy az Öszy 
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. felé 
számlázza ki az eljárás lebonyolításának költségét, melyet Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a DV N Zrt.-vel szemben nem 
érvényesíthet.” 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 719/2021. 
(VI.30.) határozatának 2.8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, 
hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezetet 2022. és 2023. években a 

költségvetésben fogja biztosítani 20.000.000,- Ft/év összeg erejéig, 

felhatalmazza a polgármestert írásbeli nyilatkozat kiállítására a fedezet 
rendelkezésre állásáról.” 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 719/2021. 
(VI.30.) határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 719/2021. 
(VI.30.) határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal 
fenntartja. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő:   a határozat megküldésére: 2021. szeptember 10. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most a II. számú döntési javaslatot ismertetem, amely Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási 
szolgáltatás megrendelése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 
eljárás (hirdetménnyel induló) lefolytatását határozza el, a határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési 
rendszer használatával az eljárás megindításáról. 
 
Most szavazást fogok elrendelni a II. számú határozati javaslatról, viszont 
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 – nincs itt 
Gombos István – igen 
Lőrinczi Konrád – nincs itt  
Mezei Zsolt – nincs itt  
Motyovszki Mátyás – igen  
Orosz Csaba – igen  
Raduka Zsuzsanna – igen  
Szabó Zsolt – igen  
Szántó Péter – igen 
Szepesi Attila – igen  
Dr. Székely Károly – igen   
Az én szavazatom pedig szintén igen. 

 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindításáról című határozati javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
798/2021. (VIII.26.) határozata 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására,  
az eljárás megindításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási 
szolgáltatás megrendelése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) lefolytatását határozza el, a jelen határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 
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2.) 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. szeptember 10. 
 
24.   Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/531-11/2021. számú törvényességi felhívásáról 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 24. napirendi pontunkra, amely javaslat állásfoglalás kialakítására 
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú törvényességi 
felhívásáról. 

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

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! A törvényességi felhívásra adandó 
közgyűlési határozat a következő: A Közgyűlés megismerte és 
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú 

leiratát, melyben törvényességi ..... 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Elnézést kérek! Nem a döntési javaslat ismertetésére szerettem volna 
felkérni jegyző urat, hanem a törvényességi felhívás tartalmáról, amely a 
kormányhivatal az ismételt törvényességi felhívást azért adta ki, mert a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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37/2017. önkormányzati rendelet (SZMSZ) 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. 
 
A kormányhivatal megállapította, hogy a FE/02/531-2/2021. törvényességi 
felhívással érintett Alaphatározat és a Módosító határozat sem határoz meg 
SZMSZ-nek megfelelő végrehajtási határidőt (év, hó, nap) a határozat 
közlésére, amely jogbizonytalanságot eredményez, egyúttal a jogszabályba 
ütközés miatt jogszabálysértő. A jogszabálysértést meg kell szüntetni annak 
érdekében, hogy a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárást 
lezárja, melynek érdekében a határozatot még egyszer módosítani 
szükséges. 
 
A közgyűlésnek a törvényességi felhívást meg kell vizsgálnia, és az annak 
alapján megtett intézkedésről a kormányhivatalt 2021. augusztus 30. 
napjáig tájékoztatni szükséges. 
 
És most kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok. És most kérem fel jegyző 
urat a döntési javaslat ismertetésére. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tehát a döntési javaslat a következőképpen 
hangzik: A Közgyűlés megismerte és megvizsgálta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú leiratát, melyben 
törvényességi felhívással élt a „Dunaqua-Therm Zrt., mint üzemeltetésbe 
adó, ALFA-NOVA, SIGMA NOVA Kft., az EGA NOVA Kft. egyetemes 
felelősségű konzorciuma, tovább a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft., mint 
üzemeltetésbe vevők, Dunaújváros Megyei Jogú Város garanciavállalási 
(árképzés) kötelezettsége mellett 1998. június 12-én megkötött, a 
dunaújvárosi távhőellátó közművek működtetésére vonatkozó üzemeltetési-
vállalkozási szerződés felmondásáról” szóló 410/2021. határozata (mely 
ugye az Alaphatározat) és az azt módosító „állásfoglalás kialakításáról a 
Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú törvényességi 
felhívásáról” szóló 652/2021. határozata (mely a Módosító határozat volt) 
miatt. 

 
A Közgyűlés elfogadja, hogy a Módosító határozat 3. pontja – és ezáltal az 
Alaphatározat 6. pontjában foglalt végrehajtási határidő –, továbbá a 
Módosító határozat végrehajtási határideje nem felel meg az SZMSZ 17. § 
(4) bekezdése f) pontjában és (5) bekezdésében foglaltaknak, mert a 
határozat közlésére a határidő nem év, hó és nap formában került 
meghatározásra, ezért jogszabálysértő, melyre figyelemmel a Módosító 
határozat 3. pontját – és ezáltal az Alaphatározat 6. pontjában a határozat 
közlésére vonatkozó határidőt módosítja. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, jegyző úr. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés az állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú törvényességi felhívásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

799/2021. (VIII.26.) határozata 

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal  
FE/02/531-11/2021. számú törvényességi felhívásáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/531-11/2021. számú 

leiratát, melyben törvényességi felhívással élt a „Dunaqua-Therm Zrt. (a DVG 

Zrt.-be olvadt be), mint üzemeltetésbe adó, ALFA-NOVA, SIGMA NOVA Kft., az 
EGA NOVA Kft, egyetemes felelősségű konzorciuma, tovább a Dunaújvárosi 
Hőszolgáltató Kft., mint üzemeltetésbe vevők, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
garanciavállalási (árképzés) kötelezettsége mellett 1998. június 12-én megkötött, 
a dunaújvárosi távhőellátó közművek működtetésére vonatkozó üzemeltetési-
vállalkozási szerződés felmondásáról” szóló 410/2021. (IV.30.) határozata 
(Alaphatározat) és az azt módosító „állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/531-2/2021. számú törvényességi felhívásáról” szóló 
652/2021. (VI.24.) határozata (Módosító határozat) miatt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a 

Módosító határozat 3. pontja – és ezáltal az Alaphatározat 6. pontjában foglalt 
végrehajtási határidő –, továbbá a Módosító határozat végrehajtási határideje 
nem felel meg az SZMSZ 17. § (4) bekezdése f) pontjában és (5) bekezdésében 
foglaltaknak, mert a határozat közlésére a határidő nem év, hó, nap formában 
került meghatározásra, ezért jogszabálysértő, melyre figyelemmel a Módosító 
határozat 3. pontját – és ezáltal az Alaphatározat 6. pontját a következők szerint 
módosítja: 

 
 „6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a szerződés 

megszüntetéséhez kapcsolódó vonatkozó jogszabályok szerinti további 
intézkedéseket megteszi. 

 
 Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
        a polgármester 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 1., 6. pont 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 2-5. pont 
 Határidő: - a határozat közlésére: 2021. április 30. 
              - a szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó további intézkedések 

       megtételére: 2021. június 30.” 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti 
Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 
keresztül küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 

Határidő: a határozat közlésére: 2021. augusztus 30. 
 
25.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új 
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 25. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új Szervezeti és Működési 
Szabályzat elfogadására 

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

 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyás képviselő urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 4 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja a javaslatot. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. 
Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülésünk elején 
kézhez kaptak egy új határozatot. Majd a döntéshozatalnál ezt vegyék 
figyelembe. A döntési javaslatot ismertetem, amely Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 360/2020. határozatával jóvá 
hagyott Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. 
október 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül 
helyezi. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 2021. szeptember 1-jei hatályba lépéssel a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.  
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott, a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatát aláírja. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott, a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a szabályzat 
személyi hatálya alá tartozókkal megismertesse.  
 
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 Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új 
Szervezeti és Működési Szabályzat  elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly), tartózkodott 1 fő (Szepesi Attila), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

800/2021. (VIII.26.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új Szervezeti és 

Működési Szabályzat  elfogadásáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 360/2020. 
(IX.17.) határozatával jóvá hagyott Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2020. október 1-től hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatát  - 2021. szeptember 1-jei hatályba lépéssel -  a jelen határozat 
mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.  

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott, a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatát aláírja. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a jelen határozattal elfogadott, a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a szabályzat 
személyi hatálya alá tartozókkal megismertesse.  

 

Felelős:   - a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírásáért 
                  a polgármester 

                 a jegyző  
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Határidő: - a szabályzat aláírására : 2021. augusztus 31. 
               - a szabályzat megismertetésére: 2021. szeptember 1. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Megjelentek! Felhívom mindenkinek a 
figyelmét, hogy a közgyűlés 2021. szeptember 16-án rendes ülést tart. 
Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a rendkívüli nyílt ülést 10 óra 57 
perckor berekesztem. Köszönöm szépen, hogy megjelentek. További szép 
napot kívánok mindenkinek. Viszontlátásra. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

               polgármester       jegyző 
 


