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Pintér Tamás polgármester: 
 
Megkérem kedves képviselő-társamat, hogy foglaljon helyet. Munkánkat 
elkezdjük. Illetve engedjék meg, mielőtt elkezdenénk a munkánkat, egy 
nagyon szép kötelességemnek tegyek eleget. Szeptember 18-án, vagyis 
két nap múlva lesz 25 éve, hogy Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
Intézményvezetője közalkalmazottként végzi a munkáját. Ennyi idő azt 
hiszem, hogy már önmagában is közalkalmazottként nagyon szép 
teljesítmény, szociális területen azonban még inkább. Annával ugyan alig 
két éve vagyunk szorosabb munkakapcsolatban ebből a 25 évből, de ez 
az időszak ami azt hiszem, hogy hatványozottan is fontos volt, hiszen a 
koronavírus járvány olyan megpróbáltatás elé állította a szociális szférát, 
hogy még arra régebben nem volt példa. Én ezúttal is köszönöm neki, 
hogy vezetése alatt olyan profi munkát végzett, ami országosan is 
példátlan, hiszen amíg más településekről folyamatosan olyan hírek 
érkeztek, hogy gócpontok lettek a szociális intézményekben, addig itt, 
Dunaújvárosban szinte be se jutott a vírus az intézmény falai közé. Én azt 
gondolom, hogy az ESZI egy olyan intézmény a városban, ami 
közmegelégedéssel működik, ez pedig Bölcskei Annának az érdeme. Én 
nagyon szépen köszönöm neki, köszönöm szépen Anna az elmúlt 25 
évet, és kívánom, hogy még legalább ennyi ideig számíthassanak a 
munkájára a dunaújvárosiak. És engedje meg, hogy egy kis kedvességet 
átnyújtsak. 
 
Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét. Tisztelt Képviselő-társaim! 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer, 
képviselő-társaimat, a hivatal munkatársait, mindenkit, aki itt személyesen 
vagy online vagy a tévében követi a munkánkat. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. szeptember 16-ai nyílt 
ülését 9 óra 2 perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 képviselő 
közül 12 fő jelen van. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  
 
Tisztelt Közgyűlés! A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve 
tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2021. évi 73 nap 
szabadságomból eddig 22 napot vettem igénybe.  
 
A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt napirendi pontjait, 
amelyek sorrendben a következők lesznek: 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-VI. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő 

folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
 

6.  Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési 
önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtására 142.693.478 Ft összegben 

 
7.  Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 

rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

8.  Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
9.  Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési 

anyagának véleményezésére 
 

10.  Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi 
szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek 
ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére 

 
11.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg 
megállapítására és a szerződés határidejének módosítására 

 
12.  Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 
költségvetési előirányzatok módosítására 

 
13.  Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan 

használatára vonatkozóan 
 

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

 
15.  Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 

3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
 
16.  Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett 

„Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra 
 
17. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban 
 
18.  Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott 

külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
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19.  Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására 

 
20.  Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására 
 
21.  Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan 

hasznosítására 
 
22.  Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá 

alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítésére 

 
23.  Javaslat a 372/20 hrsz.-ú, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő 
földhasználati szerződés véleményezésére 

 
24.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft 

összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására 
 
25.  Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 
 
26.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának 

módosítására a tevékenységi kör bővítése céljából 
 

27.  Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának 

biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
 

28.  Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
megkötésére 

 
29.  Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
30.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 

 
31.  Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 

begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
32.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 

rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 

33.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására 
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34.  Javaslat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződések 
jóváhagyására 

 
35.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához való csatlakozásra 
 

36.  Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni 
vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére 

 
37.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési 

Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodás módosításának jóváhagyására 

 
38.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi 

szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
39.  Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. 

Karácsony ünnepe) 
 
40.  Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 
bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására 

 
Tisztelt Közgyűlés! Indítványozom, hogy a közgyűlés vegyen le ezek közül 
három napirendi pontot a nyílt ülés napirendjei közül, a 20. számú 
napirendi pontot, amely „Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) 
használatával járó költségek megosztására”, aztán a 26. napirendi pontot, 
amely „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának 
módosítására a tevékenységi kör bővítése céljából” és a 36. napirendi 
pontot, amely „Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. 
Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés 
megszüntetésére”. 
 
Az egyes napirendi pontok levételéről külön-külön határozatban kell 
döntenünk. Ezért kérem önöket, szavazzanak. 
 
Aki a 20. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

801/2021. (IX.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 20. napirendi pont levételéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülésének meghívó szerinti 20. napirendi pontját, mely „Javaslat a 2400 
Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői 
szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És ezúton is szeretettel köszöntöm Szántó Péter képviselő urat, így tehát 
13 fő lett menet közben a létszámunk. Határozatképesek vagyunk. És így 
is alakult a szavazás.  
 
Második, amit mondtam, a 26. napirendi pont levételéről fogunk szavazni. 
 
Aki ezt támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 26. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

802/2021. (IX.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 26. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülésének meghívó szerinti 26. napirendi pontját, mely „Javaslat a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására a tevékenységi kör 
bővítése céljából” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És aki a 36. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 36. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
803/2021. (IX.16.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 36. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülésének meghívó szerinti 36. napirendi pontját, mely „Javaslat a 3. számú 
felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló feladat-
ellátási szerződés megszüntetésére” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

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

- a „Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósággal” című előterjesztést a 38. napirendi 
pontként, 

- aztán a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló 
szándék kinyilvánítására és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának 
módosítására” című előterjesztést a 39. napirendi pontként, illetve 

- a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés 
megkötésére” című előterjesztést a 40. napirendi pontként tárgyalja meg a 
közgyűlés. 
 
A sürgősségi indítványokat kizárólag abban az esetben veheti fel a 
közgyűlés napirendjére, amennyiben a hozzájuk kapcsolódó 
előterjesztéseket a bizottságok előzetesen véleményezték. Ezért 
kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökhelyettesét, 
Motyovszki Mátyást, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte, és 
6 igen szavazattal elfogadta és tárgyalásra alkalmasnak találta. 
 

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

Szántó Péter képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. És most ismét 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, és 5 
igen szavazattal elfogadta.  
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Most pedig a közbiztonsági és környezetvédelmi 
bizottság elnökét, Orosz Csabát kérdezem, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 
 

Orosz Csaba képviselő: 
 
Igen, véleményezte, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a 
határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Most pedig ismételten Szántó Pétert 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! Az oktatási, kulturális és társadalmi 
kapcsolati bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja, tárgyalásra.  
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen a bizottsági elnök urak tájékoztatását. 
 
Aki a 38. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

804/2021. (IX.16.) határozata 
a „Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósággal” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16-
ai nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat együttműködési megállapodás 
megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 38. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Aki a 39. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék 
kinyilvánítására és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), nem szavazott 1 fő 
(Gombos István), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Gombos István képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
805/2021. (IX.16.) határozata 

a „Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 
közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánítására és a 

781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16-
ai nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére 
irányuló szándék kinyilvánítására és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 39. napirendjeként felvette. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most pedig a 40. napirendi pont felvételét, hogyha elfogadjuk, akkor kérem 
szavazzanak. 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel 
haszonkölcsön szerződés megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila), nem 
szavazott 2 fő (Raduka Zsuzsanna, Dr. Székely Károly), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Raduka Zsuzsanna és Dr. Székely Károly képviselő jelezte, hogy 
igennel kívánnak szavazni, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen 
szavazat, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

806/2021. (IX.16.) határozata 
a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés 

megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16-
ai nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel 
haszonkölcsön szerződés megkötésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
40. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most pedig dönteni szükséges a nyílt ülés így kialakított napirendi 
pontjairól.  
 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kérem, most jó határozottan nyomja 
meg az igen gombot! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
807/2021. (IX.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. szeptember 
16-ai nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
 

6.  Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési 
önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtására 142.693.478 Ft összegben 

 
7.  Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 

rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

8.  Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
9.  Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési 

anyagának véleményezésére 
 

10.  Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi 
szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek 
ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére 

 
11.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg 
megállapítására és a szerződés határidejének módosítására 

 
12.  Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 
költségvetési előirányzatok módosítására 

 
13.  Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan 

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

 
15.  Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 

3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
 
16.  Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett 

„Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra 
 
17. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban 
 
18.  Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott 

külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 
19.  Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására 
 
20.  Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan 

hasznosítására 
 
21.  Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá 

alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítésére 

 
22.  Javaslat a 372/20 hrsz.-ú, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő 
földhasználati szerződés véleményezésére 

 
23.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft 

összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására 
 
24.  Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 
 

25.  Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának 

biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
 

26.  Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
megkötésére 

 
27.  Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 
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29.  Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 
begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
30.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 

rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 

31.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására 

 
32.  Javaslat a Baptista Tevékeny Szeret Misszióval kötendő ellátási szerződések 

jóváhagyására 
 

33.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához való csatlakozásra 

 
34.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési 

Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodás módosításának jóváhagyására 

 
35.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi 

szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
36.  Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. 

Karácsony ünnepe) 
 
37.  Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 
bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására 

 
38.  Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósággal 
 
39.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 

közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánítására és a 
781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására 

 
40. Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És most szavazást rendelek el a meghívott személyek részére 
tanácskozási jog biztosításáról. 
 
Aki meg kívánja ezt adni számukra, az kérem, igennel szavazzon! 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt 
ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

808/2021. (IX.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. szeptember 16-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Elfogadott napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett 

munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
 

6.  Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési 
önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtására 142.693.478 Ft összegben 

 
7.  Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 

rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

8.  Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
9.  Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési 

anyagának véleményezésére 
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10.  Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi 
szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek 
ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére 

 
11.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg 
megállapítására és a szerződés határidejének módosítására 

 
12.  Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 
költségvetési előirányzatok módosítására 

 
13.  Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan 

használatára vonatkozóan 
 

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

 
15.  Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 

3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
 
16.  Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett 

„Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra 
 
17. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban 
 
18.  Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott 

külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 
19.  Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására 
 
20.  Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan 

hasznosítására 
 
21.  Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá 

alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítésére 

 
22.  Javaslat a 372/20 hrsz.-ú, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő 
földhasználati szerződés véleményezésére 

 
23.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft 

összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására 
 
24.  Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 
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25.  Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának 

biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
 

26.  Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
megkötésére 

 
27.  Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 

 
29.  Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 

begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
30.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő 

rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 

31.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására 

 
32.  Javaslat a Baptista Tevékeny Szeret Misszióval kötendő ellátási szerződések 

jóváhagyására 
 

33.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához való csatlakozásra 

 
34.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési 

Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodás módosításának jóváhagyására 

 
35.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi 

szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
36.  Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. 

Karácsony ünnepe) 
 
37.  Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 
bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására 

 
38.  Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatósággal 
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39.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 
közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánítására és a 
781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására 

 
40. Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés megkötésére 
 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A napirendek elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját. 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! 1. napirendi pontunk, ahogy már elmondtam, 
tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta 
végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről.  
 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a Fejér Megyei 04 számú 
Országos Egyéni Választókerület választási bizottságának tagja, dr. Balog 
Edina lemondott megbízatásáról. Helyére a választási bizottságban dr. 
Eszenyi Zoltán póttag lép be teljes jogú tagként, így a választási bizottság 
működése zavartalan. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás a 
tájékoztatóval kapcsolatban van-e. Látom, van. Lőrinczi Konrád képviselő 
úr kért szót. Parancsoljon! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány 
olyan ügyben kértem most szót, amelyik az elmúlt időszakban merült föl, 
mely ügyekben megkerestek. Mivel többnyire rendkívüli közgyűlés volt az 
elmúlt időszakban, ezeket nem tudtam a közgyűlés elé  hozni, viszont 
mindenképpen kötelességem ezeket előadni. Egyrészt a vízelvezető 
ároknak a tisztítását kérik az Erkel kert 9-es és 10-es lépcsőház előtti 
területen, azért hogy a vízelvezetés megtörténjen. Egy járdának a javítását 
kérnék, most három címet fogok mondani, de ez mind egyetlenegy járdára 
vonatkozik, egy körjárdára, ennek a járdának a felújítását, javítását 
kérnék, a Széchenyi utca 1-3., a Kossuth Lajos utca 12-22., illetve a 
Szórád 14-16. mögötti, tehát mind a háromnál, mögötti járda, egyetlen 
járdának a javítását kérnék. Illetve kaptak még egy olyan bejelentést is, 
hogy a Batsányi utca 53-57. számnál, illetve magasságában lévő 
játszótéren egyrészt ugye a kuka nincs kiürítve, másrészt hogy szemetes 
a kuka és környéke. Ezen a játszótéren kérném, hogy itt is, nyilván máshol 
is, de itt is figyeljenek jobban oda a szemét elszállítására, illetve a 
játszótér takarítására. Köszönöm szépen.  
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Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, képviselő úr. Cserna Gábor képviselő úr, megadom a 
szót, parancsoljon! 
 

Cserna Gábor képviselő: 
 
Szép napot kívánok. Tisztelt Közgyűlés! Polgármester Úr! Mindenekelőtt 
engedje meg, hogy gratuláljak a múlt heti házasságkötéséhez, és sok 
boldogságot kívánjak önöknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tegnapi 
erődemonstrációval nem szeretnék foglalkozni, de a fűtés kapcsán, a 
fűtésszolgáltatás kapcsán feltennék néhány kérdést, és tisztelettel venném 
jegyző úr, ha ezekre írásban választ kaphatnék. Mindenekelőtt meg 
szeretném kérdezni, hiszen lassan indul a fűtési szezon, sőt jövő pénteken 
igen hűvös idő várható, hogy Dunaújváros Önkormányzatának vezetése 
augusztus 31-ig, augusztus 31-ig mennyi gázt vásárolt a város távhő 
ellátásához. Második kérdésem, hogy a szolgáltató, leendő szolgáltató, 
ahogy önök szokták mondani, a vagyonkezelő cégünk a DVG Zrt., hogyan 
fogja jóváírni a költségmegosztóval rendelkező dunaújvárosi polgároknál a 
megtakarításokat. Tehát azt is kérdezhetném, hogy mikor történik meg a 
leolvasás és az elszámolás a költségmegosztókról a DVG, illetve a 
lakosok között. A következő kérdésem már egyszer elhangzott általam, 
mégpedig a tavaly szeptemberi, ugyanígy a nyarat követő első rendes 
ülésen, most ismét feltenném, tekintettel arra, hogy három méterre lakom 
attól az épülettől, idézőjelben, ezért láthatnám, ha változott volna valami, 
ez a Semmelweis utcai kollégium kérdése. Nekem úgy tűnik, hogy 
változatlanul üresen áll. Emlékszem a válaszra, és egyébként teljesen 
elfogadható volt a polgármesteri válasz, hogy adott esetben rendészeti 
szervek és egyéb intézmények részére szakemberlakásokat alakítana ki a 
város, hogy ebben történt-e előrelépés, továbbra is egy becsukott, és 
egyébként egyre romló állagú épület áll ott üresen. Uszoda, élményfürdő. 
A következőt jelezték nagyon sokan, hogy a kora reggeli órákban is csak 
nagyon kevés a szabad pálya azon úszni vágyó dunaújvárosiak számára, 
akik úgymond fizető vendégek az uszodában. Változhat-e ez? Tudunk-e 
ebben, tudnak-e ebben intézkedést tenni? Értelemszerűen a 
versenysportot űző úszóknak szüksége van a pályákra, de nagyon kevés, 
még egyszer mondom, már nyitáskor, tehát tényleg a kora reggeli órákban 
a város lakói irányában szabad pálya. Szeretném megkérdezni, hogy miért 
nem fejeződött be idén sem a külső medence felújítása. Megköszönném, 
ha nem az lenne a válasz, hogy azért nem, mert nincsen pénz, mert a 
Cserna ellopta ezt is, meg mindent is, hanem lehetőleg valami ennél 
egzaktabb, konkrét választ ha tudnának adni a kérdésre, írásban 
természetesen. A következő kérdésem, az élményfürdőnk esetében 
kútfúrás kérdése milyen stádiumban van, hol tart az ügy. És az utolsó, 
iparűzési adó vonatkozásában, jegyző úr, ha és amennyiben Szaniszlóné 
osztályvezető asszony adhat tájékoztatást, a Dunaferr nagyvállalatunk 
iparűzési adója is szerepel ugye a 2021. évi költségvetés bevételi oldalán, 
a Dunaferr menedzsmentje fizetett-e már az idei évben iparűzési adót, ha 
szabad ezt kérdezni, és amennyiben igen, akkor, ha és amennyiben lehet 
tudni, akkor mekkora összeggel támogatták törvény szerint természetesen 
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eredményük függvényében a dunaújvárosi önkormányzat költségvetését. 
Polgármester Úr! Jegyző Úr! Köszönöm szépen a lehetőséget, és várom 
nagy tisztelettel írásos válaszukat. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt megadnám Szabó Zsolt képviselő 
úr, alpolgármester úrnak a szót, mert szerintem lehet, hogy majd 
válaszolok is egy-kettőre érintőlegesen, hogyha pontosabb választ akar 
adni, majd akkor azt majd nyilván megteheti. Lőrinczi képviselő úrnak 
három problémát, a vízelvezetőt, a járdajavítást, illetve a kukaürítést 
természetesen az osztályvezetők jegyzetelték, és azoknak a 
problémáknak a megoldásán kérem én is őket, hogy dolgozzanak. Cserna 
képviselő úrnak a kérdéseire, nyilván itt írásban is kérte ezekre a 
kérdéseire a választ, átfogóan szeretnék ezzel, most itt reagálni önnek, a 
fűtéssel kapcsolatosan a következő időszakban még nagyon sok feladat 
van, a Magyar Energetikai Hivatal egyértelmű állást foglalt, amelyben a 
DVCSH-tól a szolgáltatási jogot elvette, és mi a hatóságoknak a döntései 
szerint járunk el, ezáltal fogjuk a következő időszakban is biztosítani a 
városlakók számára a távfűtést. Több olyan kérdése volt, amire majd a 
költségmegosztókkal kapcsolatos leolvasás, illetve a jóváírással 
kapcsolatosan, illetve az augusztus 31-ig történő kérdésére majd írásban 
meg fogja kapni a választ, de azt egyértelműen szeretném önnek, mert 
volt egy ilyen erődemonstrációval kapcsolatos megjegyzése, elmondani, 
hogy a DVCSH-val szemben, aki az én véleményem szerint olykor 
jogszerűtlenül lépett fel és járt el az elmúlt időszakban, amivel 
kapcsolatosan az elmúlt időszakban hát most már a számát sem tudnám 
megmondani önnek, hogy hány darab feljelentés született meg, azokkal 
kapcsolatosan, velük ellentétben az önkormányzat minden jogszabálynak 
és minden hatósági rendeletnek, amit hozott az energiahivatal, igyekszünk 
megfelelni, és mindent azok szerint az iránymutatások szerint, amely 
számunkra egyébként egyértelmű, igyekszünk a fűtést is biztosítani 
mindenki számára a következő időszakban. Én nagyon bízom abban, 
hogy azon túlmenően, amit az elmúlt napokban is tapasztaltak a 
szakemberek, és a véleményem szerint egyébként minősített eseteket, 
közüzem megzavarására is hajtottak végre, amely én azt gondolom, hogy 
nem maradhat szó nélkül senki részéről se, és én bízom abban, hogy 
egységesen tud fellépni a teljes képviselő-testület, és elítéli azokat a 
cselekményeket, amellyel megpróbálja a DVCSH ügyvezetője, Neszmélyi 
Loránd és a háttérben működő Pomázi Csaba a városlakóknak 
megpróbálják a fűtését, a meleg vizét elvenni, én bízom abban, hogy önök 
is egységesen elítélik ezeket a tevékenységeket. Mi természetesen, ahogy 
mondtam mindent megteszünk annak érdekében, hogy törvényesen 
legyen ez az ügy helyreállítva, és mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy egy dunaújvárosi se szenvedhessen kárt semmilyen 
fűtésmegvonással, amit próbálkoznak legalábbis megtenni a véleményem 
szerint a DVCSH részéről. Természetesen, hogyha kérdése van, akkor 
még majd azokra is tudok válaszolni ezzel kapcsolatosan. De röviden 
ennyi. A Semmelweis utcai kollégium helyzetét illetően, az egy nagyon 
érdekes dolog volt, mert ott már egyébként megállapodás majdnem 
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megszületett, amikor jelezték nekünk, hogy Dorkota Lajos úr ezt is 
aggályosnak tartja, és nem szeretné, hogyha városunkhoz pénzforrás 
érkezne, ezért ezt a folyamatot ő leállította, és nyugodtan ezért az 
állításomért egyébként hogyha ő gondolja akkor még akár feljelentést is 
tehet, de ezt bizonyítani is tudjuk természetesen, tehát Dorkota Lajos úr 
leállította ezt a megállapodást, amivel tudtuk volna hasznosítani a 
kollégiumot. Itt is azért én bízom benne, hogy illetve az én információim 
szerint megpróbáljuk ezt a helyzetet áthidalni, megpróbáljuk Dorkota Lajos 
ármánykodásait átlépve megoldani a helyzetet és a Semmelweis utcai 
kollégium helyzetét rendezni a következő időszakban. Uszodával 
kapcsolatosan én is tapasztaltam egyébként, hogy nagyon sok sportoló 
használja a teljes vízfelületet a reggeli órákban, ennek a kérdésnek a 
megoldását az elmúlt napokban Barta képviselő úr, Barta alpolgármester 
úr rendezte, és nagyobb sávokat, több sávot is a reggeli sportolók 
számára biztosítani fognak. De nyilván amellett, hogy azért a 
sportolóknak, a hivatásos sportolóknak is biztosítani kell az időszakot a 
pályákra. A külső medence miért nincs kész? Majd itt mondja el valaki 
más, mert én ezt nem tudnám indulat nélkül. Megállt, maradjunk annyiban. 
Megvan a pénz, el lehetne indítani a munkát, de ahogy az elmúlt 
időszakban oly sok mindent megakadályoztak csak úgy teljesen véletlenül, 
ez is egy kicsikét megállt, de én is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a 
kérdést is rendezzük, és átugorjunk olyan személyeket, akik ezt 
akadályozzák, de én azért azt látom, hogy nagyon sokat szeretnék azt 
még kormányzati szinten is, hogy egyébként bizonyos személyek 
bosszúhadjáratukat ne tudják itt folytatni a városunkban, és a 
városlakóknak az érdekeit tudják szolgálni. Bízom abban, hogy ők többen 
vannak, mint azok, akik egyébként tönkre akarják tenni városunkat. 
Élményfürdő kútfúrásával kapcsolatosan jó híreink vannak, ezt majd Mezei 
Zsolt alpolgármester úr el fogja mondani, illetve az iparűzési adóval 
kapcsolatosan azt tudom önnek elmondani, hogy szeptember 15-ig a 
Dunaferr kifizette az első féléves iparűzési adóját. Én is köszönöm 
szépen. Akkor Szabó Zsolt alpolgármester úrnak átadom a szót. 
 

Szabó Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én Cserna 
képviselő úrnak szerettem volna válaszolni, aki most itt feltűnt mögöttem, 
és kezet fog a teremben foglaló vendégekkel, kapitány úrral, hát tudja 
képviselő úr, az a helyzet, hogy egyébként a DVG egy távhő szolgáltató, 
és a szolgáltatók nem gázt szoktak venni, hanem hőt a termelőktől, de ez 
apróság, nyilván kilenc év polgármesterség alatt ön a távhő szolgáltatás 
mikéntjében nem tudott elmélyedni, ezzel egyébként nincsen probléma, 
bár én azért azt javasolom, hogy Pomázi Csabán kívül másokat is 
kérdezzen meg ebben a kérdésben, és akkor alaposabb ismeretekkel fog 
rendelkezni. Én egyébként azt javasolom, hogy jegyző úr adjon meg 
önnek nyilván minden választ, de hogy azt biztosan tudja, hogy vannak 
olyan kérdések, amire egyébként a szolgáltató ügyfélszolgálatán tudnak 
válaszolni. Szerintem amikor ön volt a polgármester, akkor ön sem 
válaszolta meg ezeket a kérdéseket az ismert, egyébként előzetes 
letartóztatásban is volt oligarcha helyett, de hogyha igen, akkor az önnek 
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szíve joga volt, én mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy a DVG Zrt. új és 
mindenki számára elérhető távhő ügyfélszolgálatán tegye fel ezeket a 
kérdéseket, és biztos vagyok benne, hogy ott kitűnő válaszokat fog kapni, 
amik segíteni fogják őt ezekben a kérdésekben. Én emlékszem egy 
közgyűlési vitára, amit pár évvel folytattunk, én akkor valahol ott ültem, 
ahol most Gombos képviselő úr, Szepesi képviselő alpolgármesterként 
pedig valahol itt, és ezen a vitán itt volt polgármester úr is akkor még 
országgyűlési képviselőként, és emlékeim szerint, mi egyhangú 
támogatásunkról biztosítottuk önöket amikor ugye a város 50%-os 
tulajdonában levő gázmotorok így szőrén-szálán így eltűntek városinak 
lenni. Akkor Szepesi képviselő úr is nagyon harcias mondatokat 
fogalmazott meg, és egyetértettünk abban, hogy ez nem politikai kérdés. 
Hát, ez a harciasság ez most egy kicsit úgy néz ki, hogy az önök oldalán 
alábbhagyott, és ebből a kérdésből is, Cserna képviselő próbál politikai 
vitakérdést kreálni, én ennek ellenére azt gondolom, hogy az, hogy 
Dunaújvárosban a városiak rendelkezhessenek a távhő szolgáltatásról és 
ez egy olyan biztonságos keretek között legyen, amikor nem kell attól 
aggódni, hogy bárki bármilyen piaci józan vagy nem józan számítás 
szerint veszélyezteti azt, hogy az emberek lakásában meleg legyen, 
hiszen ez történt idén februárban is, az nem megengedhető. Mi azon 
dolgozunk, a Rajta Újváros-frakció azon dolgozik, hogy az emberek 
kezébe kvázi visszaadva a távhő szolgáltatást tudjuk a folyamatos és jó 
minőségű ellátást biztosítani, és én arra kérem önöket is a Fidesz-
frakcióban, hogy ebbe ne egyfajta politikai gáncsoskodás lehetőségét 
lássák, ne azt lássák, hogy itt föl lehet tenni olyan kérdéseket, amikre önök 
azt gondolják, hogy nehezebben tudunk válaszolni, de itt mindenkit 
szeretnék elkeseríteni, hogy tudunk válaszolni, és én biztatom önöket arra, 
hogy közösen szerezzük vissza azt, ami a városiaké, hiszen a Rajta 
Újváros-frakciónak ez a legfontosabb. Köszönöm szépen. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Mezei Zsolt alpolgármester úrnak 
megadom a szót. Parancsoljon! 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő 
Úr! Én a kútról és az élményfürdőről egy pár gondolatot hadd mondjak el. 
Ugye megfúrtuk a kutat, 1340 méter mélyre sikerült lefúrnunk a kutat, és 
örömmel közlöm önökkel és a városlakókkal, hogy meleg víz tört föl,    
41,7 °C-ot mérünk most a kútkimenetelnél nagyjából 7 m3-es vízhozammal 
óránként. Ez egy jó közepes érték. A kút vízminősége megfelelő, 
alkalmazható. Most a napokban érkezik a szakértő brigád, hogy 
megtegyük azokat a lépéseket, hogy hogy tudjuk hasznosítani a lehető 
legjobban hogy tudjuk hasznosítani a kútnak ásványi anyag tartalmára 
való szűrési lehetőségét, illetve a hőtartalmát hogy tudjuk a lehető 
legjobban megtenni. Egy pár nap kell amíg ez elkészül, és utána 
természetesen közgyűlés elé fog kerülni majd a beruházásnak, illetve a 
folytatásnak az ügye. Tehát ez egy jó hír volt. Köszönöm a kérdését. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Szepesi Attila képviselő úr, 
megadom a szót, parancsoljon! 
 

Szepesi Attila képviselő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Gazdasági alpolgármestert 
nem szoktak kiegészíteni, csak elmondanám a tisztánlátás kedvéért, és 
mindenféle vita kezdeményezése nélkül, nem kritizálva az önkormányzat 
lépéseit. A DVG először megkapta a távhő szolgáltatási engedélyt, utána 
megkapta a távhő termelési engedélyt, ami azt jelenti, hogy igenis a távhő 
term… nem tudom, mikor kapta meg, nem tudom az utolsó határozat mi 
volt, a távhő termelői engedély megkapásával igenis a távhő termelőnek 
kell gondoskodni a gázellátásról. Csak a pontosság kedvéért, nem a vita 
kedvéért. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Nem, nem. Bocsánat. Csak mert alpolgármester úr próbált volna 
beleszólni, és majd én szeretnék erre válaszolni. Bocsánat, hogyha 
megszakítottam akkor....  
 

Szepesi Attila képviselő: 
 
Nem. Csak ennyi. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Rendben. Köszönöm szépen. Mindenféle indulat nélkül engedjék meg, 
hogy… Tudja, Szepesi képviselő úr, nagyon szeretnék most nagyon 
nyugodtan válaszolni önnek, és nagyon kedvelem az ilyen kérdéseit, és 
mindig is egyébként kedveltem, mert egyfajta tanítás volt számomra, hogy 
mi az a rossz példa, amit nekem soha életemben nem szabad követnem. 
Mert amikor burkoltan egyébként feltesz egy olyan kérdést, amire bármit is 
mondanánk, az rossz lenne, vagy legalábbis megpróbálja ezt a kérdést, 
amit Cserna képviselő úr itt elmondott, utána hozzánk megerősítve még 
egyszer feltenni, mielőtt erre válaszolna valaki, én azért intettem le itt a 
felszólalókat, hogy ezt most itt ne tegyük meg. Szeretném csak akkor 
teljesen nyugalomban akkor elmondani önnek, hogy a távhő termelői 
engedélynek a megadása, amelyet a Magyar Energetikai Hivatal adott a 
DVG részére, az a határozatukban megtalálható időponttól kezdődött el, 
ezt ön is meg tudja nézni, de ajánlom figyelmébe egyébként Medgyesi 
Miklós szóvivő úrnak a sajtótájékoztatóját, amiben ő ezt elmondta, és 
nyilván egyébként az időpontokat onnan, illetve a kérdésére a választ is 
abból az információcsomagból meg tudja kapni, de megadom a szót 
Medgyesi Miklós sajtószóvivő úrnak, kabinetvezető úrnak. Parancsoljon! 
 

Medgyesi Miklós kabinet- és sajtó irodavezető, sajtószóvivő: 
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Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak pár 
kiegészítés, mert itt valóban most minden információ fontos azoknak a 
lakosoknak, akik esetleg követik ezt az ülést. Valóban Szepesi képviselő 
úrnak igaza van, szeptember 15-e 6,00 órától a DVG Zrt. távhő termelő is, 
de ez továbbra is azt jelenti, hogy a DVG Zrt.-nek kell a gázt megvennie, 
nem Dunaújváros Önkormányzatának, tehát a kérdéseket, azokat ott és 
nekik kell föltenni. Természetesen ezek folyamatban vannak. Jövendőbeli 
szolgáltatót említett Cserna képviselő úr, ez pedig azért nem igaz, mert a 
DVG Zrt. július 1-től ténylegesen távhő szolgálató, ez a MEKH 
határozatából egyértelmű, tehát ma Dunaújvárosban egy távhő szolgáltató 
van, ez a DVG Zrt. És ezt nem én mondom, hanem a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal, és az Orbán Viktor által kinevezett elnöke 
ennek a hivatalnak. Kérdezte képviselő úr, hogy a megtakarításokat kinek 
kell jóváírnia. Egyértelműen kitűnik a MEKH-nek a határozatából, sőt erre 
külön fel is hívta a figyelmet, a DVCSH Kft.-nek augusztus 1-ig el kellett 
volna számolnia mindenkivel, hiszen ezek a pénzek, ezek a 
megtakarítások a DVCSH számláján kellene, hogy legyenek, tehát akinek 
túlfizetése van, azzal a DVCSH Kft.-nek el kell számolnia. Látjuk, hogy 
erre sajnos továbbra sem hajlandó, sőt jogosulatlan csekkekkel bombázza 
még a dunaújvárosiakat. Természetesen ennek lesz következménye, 
ahogy az elmúlt időszakban láthattuk, hogy a DVCSH próbálja továbbra is 
meglovagolni a döglött lovat minden siker és eredmény nélkül, így biztos 
vagyok, hogy ennek a végére is pont fog kerülni, és a DVCSH-nak el kell 
számolnia a lakossággal, és vissza kell adnia a lakosoknak a pénzét. 
Köszönöm a szót. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Szepesi Attila képviselő úrnak megadom a szót. 
Parancsoljon! 
 

Szepesi Attila képviselő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én is nagyra becsülöm önt, 
az ön munkásságát. Azt hiszem, ez már az előző időszakokban is így volt. 
De most azt hiszem, félreértett. Én nem kérdeztem. Nem kérdeztem, én 
csak azt mondtam, hogy a DVG távhő termelő, és a távhő termelőnek 
természetesen szeptember 15-én ha megkapta az engedélyt és tegnap 
tudta átvenni a hőtermelő egységet, nem tudott gázt igényelni, de hát 
ezzel én nem kérdeztem semmit, én csak elmondtam. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Jó. Akkor ártatlan Szepesi képviselő úr. 
 

Szepesi Attila képviselő: 
 
Azt nem mondtam. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
De hozzátette, hogy azt nem mondta. Egyébként ugye ez, nyilván 
egyébként mindenki így is érezte. Jó, hát akkor ezt kérem, jegyzőkönyv is 
rögzítse. Ezt az utolsót nem értettem, de mindegy. Megadom a szót Barta 
Endre alpolgármester úrnak. Parancsoljon! 
 

Barta Endre alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az utóbbi 
pár perc és az utóbbi heteknek a folyománya is megmutatta számomra, 
hogy én humán ügyekért felelős alpolgármesterként nagyon szerencsés 
vagyok azért, mert míg társaimnak meg kell küzdenie olyan dolgokkal, 
látniuk kell azt, hogy egy tényleg évtizedeken keresztül egy 
dunaújvárosiakat kifosztó oligarcha mellé beáll egy olyan politikai ellenfél 
utolsó szalmaszálba kapaszkodva, azt én kívülről nézhettem, hiszen vívják 
helyettem ezt a harcot. Az, hogy a dunaújvárosi Fidesz megfogja Pomázi 
Csaba kezét a standolásokon, facebookon beláll mellé, és támadásokat 
indít ellenünk, ennél aljasabb dolog nincs. Hál’ Istennek többi 
alpolgármester társam, polgármester társam foglalkozik ezekkel az 
ügyekkel. Amiért én szót kértem, az egy ennél nemesebb dolog, ugyanis a 
mi generációnknak nemcsak csatákat kell vívnia, hanem emlékeznie is 
kell, így egy szeptember 27-ei eseményre hívnám mind a közgyűlés 
tagjait, mind pedig Dunaújváros lakosságát, ugyanis Jakó Pál és Jakóné 
Fekete Teréziát, Pali bácsit és Terike nénit azt gondolom, hogy senkinek 
nem kell bemutatni, kötelességünk emlékezni az olyan emberekre, az 
olyan emberek munkásságára, mint az övék, és ezért örömmel 
közölhetem, hogy a temetői kopjafa mellé egy másik méltó kopjafa fog 
kerülni, Nyitrai Mihály fafaragónak a munkássága, ajánlom mindenkinek, 
egy csodás, mint amikor megnéztem, megláttam, percekig néztem, benne 
van minden, amit Pali bácsi és Terike néni képviselt. Méltó módon tudunk 
majd fejet hajtani az ő emlékei előtt. Tehát ennek a kopjafának az avatása 
szeptember 27-e, hétfő 17,00 óra a temetői kopjafánál. Várunk oda 
mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen a szót. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Engedje meg, hogy kijavítsam, mert  
bár lehet, hogy nincs az információ birtokában, az tény, amit mondott, 
hogy megpróbálnak olyan dezinformációkkal kárt okozni a városlakóknak 
az elmúlt időszakban bizonyos személyek, akik nagyon közel állnak a 
Fideszhez, a helyi szervezetének tagjaihoz, illetve most én is hibáztam, 
merthogy itt akartam kijavítani, merthogy bár ez nem került bejelentésre, 
de a cikkek alapján nincsen dunaújvárosi Fidesz szervezet. Hogyha 
további kérdések nincsenek, akkor a napirend vitáját lezárom, és 
ismertetem a döntési javaslatot: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a polgármesteri hivatalnak a 
közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a 
fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
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Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

809/2021. (IX.16.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról 

és a meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mielőtt áttérnénk a 2. napirendi pontra, 10 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! 9 óra 57 perckor folytatjuk a munkánkat. 
Megállapítom, hogy a jelen lévő képviselők száma 13. 12 fő jelen van. 
Cserna Gábor képviselő úr az 1. napirendi pont után elhagyta a közgyűlési 
termet. Sajnos nem tudom, hogy egészségügyi, magánéleti vagy munka 
ügyben, illetve nem tájékoztatott arról sem, hogy elhagyja a közgyűlési 
termet. Folytatjuk a munkánkat. 12 fővel továbbra is határozatképesek 
vagyunk. Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amely jelentés a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-
társaim! Az előterjesztés egy fejezetből áll. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt 
nem látok. Akkor szavazást rendelek el. 
 
Aki támogatja ennek elfogadását, az kérem, igennel szavazzon! 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

810/2021. (IX.16.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendelet módosítására. 

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

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I. és 
II. határozati javaslatokat, valamint rendelettervezetet tartalmaz. Mindkét 
határozati javaslatról és a rendelettervezetről is külön-külön szavazunk.  
 
Ülésünk elején kézhez kaptak egy új I. számú határozati javaslatot. 
Kérem, hogy a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, 
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e. Jelentkezőt nem látok. Ezért az I. döntési javaslatot ismertetem: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az intézmények intézményfinanszírozás, valamint a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát  

- a Dunaújváros Óvoda 4 millió 237 ezer Ft, 
- a Bölcsődék Igazgatósága 2 millió 296 ezer Ft, 
- az Egyesített Szociális Intézmény 3 millió 190 ezer Ft, 
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1 millió 13 ezer Ft, 
- a József Attila Könyvtár 465 ezer Ft, 
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- az Egészségmegőrzési Központ 199 ezer Ft, 
- az Intercisa Múzeum 316 ezer Ft és 
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 447 ezer Ft 

összeggel csökkenti, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2021. évi költségvetésének 9. melléklet: Intézményi tartalék című sorát 12 
millió 163 ezer Ft-tal növeli az intézmények által adott tájékoztatások 
alapján, járulék-megtakarítás címen. 
 
Aki a I. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által fenntartott intézményektől a béren kívüli juttatások szociális hozzájárulási adó 
mentességével kapcsolatos járulék-megtakarítás miatti elvonásról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi 
Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
811/2021. (IX. 16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
intézményektől a béren kívüli juttatások szociális hozzájárulási adó 
mentességével kapcsolatos járulék-megtakarítás miatti elvonásról 

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

az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó sorát  

- a Dunaújváros Óvoda 4.237.000 Ft, 
- a Bölcsődék Igazgatósága 2.296.000 Ft, 
- az Egyesített Szociális Intézmény 3.190.000 Ft, 
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.013.000 Ft, 
- a József Attila Könyvtár 465.000 Ft, 
- az Egészségmegőrzési Központ 199.000 Ft, 
- az Intercisa Múzeum 316.000 Ft és 
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 447.000 Ft 

összeggel csökkenti, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 

évi költségvetésének 9. melléklet: Intézményi tartalék c. sorát 12.163.000 Ft-tal 
növeli az intézmények által adott tájékoztatások alapján, járulék-megtakarítás 
címen. 

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

hogy az 1. pontban foglaltakat a 2021. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

 
Áttérünk a II. döntési javaslatra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2021. május 25-ével 
történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami 
támogatása egyenlegében 46 millió 680 ezer Ft-tal csökken. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 
intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati 
költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalék terhére 95 millió 538 ezer Ft-
ot rendez, valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 48 millió 
858 ezer Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el. 
 
Aki a II. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2021. május 25-ei napjával történt állami 
támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
költségvetésében történő rendezéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
812/2021. (IX. 16.) határozata 

a 2021. május 25-ei napjával történt állami támogatás módosításának 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő 

rendezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a 2021. május 25-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 46.680 E Ft-tal csökken. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az intézményre nem 
továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 9. melléklet 
Intézményi tartalék terhére 95.538 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem 
illető többletbevétel miatt 48.858 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el. 

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

hogy a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-2. 
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
   a  jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

                a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő:   a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosítás 
                         alkalmával 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a Közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában történő közreműködésében: 
  a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

    Határidő:  2021. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő  
                      10 napon belül 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
10 igennel, 2 nemmel elfogadtuk, bár itt nem tudom, hogy mit nem 
támogattak, azt, hogy az állam kevesebb pénzt ad, vagy azt, hogy pótoljuk 
azt a pénzt. Én szerintem az, hogy biztosítani kell az intézmények 
működéséhez szükséges forrásokat annak ellenére is, hogy a kormány 
megvonja azt tőlük, tehát … Na jó, menjünk tovább. Most pedig döntenünk 
szükséges a rendelettervezetről is. A döntési javaslat, vagyis a 
rendelettervezet a következő: A közgyűlés a költségvetési kiadások 
főösszegét az 1. melléklet szerint 35 milliárd 1 millió 154 ezer Ft-ban 
állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17 milliárd 182 millió 756 
ezer Ft, a felhalmozási kiadás 15 milliárd 962 millió 319 ezer Ft, a 
finanszírozási kiadás 1 milliárd 856 millió 79 ezer  Ft. 
A Közgyűlés az első bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a 
költségvetés bevételének főösszegét 16 milliárd 980 millió 562 ezer Ft-ban 
állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13 milliárd 635 millió 178 
ezer Ft, a felhalmozási bevétel 3 milliárd 345 millió 384 ezer Ft. 
A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -18 milliárd 
20 millió 592 ezer Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási 
költségvetés különbözete: -12 milliárd 616 millió 935 ezer Ft, a működési 
költségvetés különbözete pedig -3 milliárd 547 millió 578 ezer Ft, továbbá 
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 128 millió 107 
ezer Ft, felhalmozási hitel törlesztésére 227 millió 972 ezer Ft, valamint 
folyószámlahitel visszafizetésére 1 milliárd 500 millió Ft fedezetét 
biztosítja. 
 
A rendelettervezet továbbá módosítja a költségvetési rendelet egyes 
mellékleteit is. 
 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
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István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), ellene szavazott 2 fő 
(Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 29/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
29/2021. önkormányzati rendeletét. 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2021. év I-VI. havi pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására. 

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

 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem ezért: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. 
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
 
 



31 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
813/2021. (IX.16.) határozata 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet 

érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékára 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
5. napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének 
szándékára. 

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

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság tárgyalta, és 5 
igen szavazattal egyhangúan támogatta. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az 
ülésünk elején kézhez kaptak egy új előterjesztést. Kérem, hogy a 
döntéshozatal során ezt vegyék figyelembe. 
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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. A döntési javaslat Tisztelt Polgármester Úr és 
Tisztelt Közgyűlés a következőképpen hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése az éven belüli folyószámlahitel 
igénybevételének szándékára az alábbi határozatot hozza: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben 
esetlegesen jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni 
elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli 
folyószámlahitel igénybevételi szándékát jelzi az OTP Bank Nyrt. felé. A 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
10.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven 
belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség a Kormány 
hozzájárulására. 
 
A határozat pedig egyebekben felkéri polgármester urat, hogy jelentse be 
a folyószámlahitel igénybevételi szándékot az OTP Bank Nyrt. felé. 
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), tartózkodott 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
814/2021. (IX.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő 
folyószámlahitel igénybevételének szándékáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az éven belüli 
folyószámlahitel igénybevételének szándékára az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2022. évben esetlegesen 
jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a 
keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitel 
igénybevételi szándékát jelzi az OTP Bank Nyrt. felé. A Magyarország 
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gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) 
bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró 
adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy jelentse be a folyószámlahitel igénybevételi szándékot a 
számlavezető OTP Bank Nyrt. felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
           a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a hitelfelvételi szándék bejelentésére: 2021. szeptember 30. 
 
6.  Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési 

önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtására 142.693.478 Ft összegben 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk 6. napirendi pontunkra, amely javaslat a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok részére meghirdetett 
rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtására 142 millió 693 ezer 478 Ft 
összegben.  

 
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 bizottság tárgyalta, és 6 
igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy 
ülésünk elején kézhez kaptak egy új előterjesztést. 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 szépen. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat 
a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a 
pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok részére meghirdetett 
rendkívüli támogatás igényléséhez 142 millió 693 ezer 478 Ft összegben 
a határozat melléklete szerinti önkormányzati feladatokhoz. 
 

A határozati javaslat pedig szintén felkéri polgármester urat a pályázat 
benyújtására. 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 belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az 
önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat 
benyújtásáról 142.693.478 Ft összegben című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
815/2021. (IX.16.) határozata 

a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok részére 
meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtásáról 142.693.478 Ft 

összegben 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok 
részére meghirdetett rendkívül támogatás igényléséhez 142.693.478 Ft 
összegben a határozat melléklete szerinti önkormányzati feladatokhoz. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a pályázat benyújtásáért: 
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, az elektronikus 
      dokumentumok előkészítésében: 

                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2021. szeptember 30. 

 
7.  Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő 

közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
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 7. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros fő 
közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.  

 
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 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. És most 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 pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Kérem a jegyző urat, hogy ismertesse a közbeszerzési 
és bíráló bizottság véleményét. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Igen. Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bíráló bizottság 
elnökének távollétében a bizottság engem kért fel a döntésének 
ismertetésére. A tegnapi napon, tehát szeptember 15-én 15 óra 15 
perckor tartott ülést a bíráló bizottság, melynek során 1. napirendként 
tárgyalta a tárgybeli napirendet, és meghozta a 17/2021. (IX.15.) számú 
KBB határozatát, mely a következőképpen hangzik: Az Önkormányzat 
Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
minősítette a napirendi pontot, továbbá támogatta a határozati javaslat 
tervezetét. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, jegyző úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati javaslatot. 
Kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt vegyék majd figyelembe. Kérdezem, 
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e. Látom, van jelentkező. Szabó Zsolt alpolgármesternek megadom a 
szót. 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
gondolom, hogy habár ez az előterjesztés, ez egy közbeszerzés 
elbírálásáról szól, valójában itt sokkal komolyabb pillanatban vagyunk, itt 
egy sokkal komolyabb dolog történik most, hiszen az egyik legfontosabb 
választási ígérete volt a Rajta Újváros! Egyesületnek, hogy helyrehozzuk 
azt a káoszt, amit közvilágítás címen vagy közvilágításnak gúnyolva 
okozott Fidesz itt az elmúlt években, és ennek az első lépéseként most 
kihirdetjük azt a nyertest, aki a fő közlekedési útvonalakon helyre fogja 
hozni azt a sötétséget, amit az előző városvezetés okozott ebben a 
kérdésben. Én nagyon büszke vagyok a Rajta Újváros! frakciójára, hogy 
ezt az ígéretét, ezt betartotta, és azt hiszem, hogy nemcsak a magam 
nevében mondhatom azt, hogy folytatni fogjuk, és mindenhol helyre fogjuk 
hozni ezt az elhibázott beruházást a továbbiakban. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Így van, ezt meg szeretném én is 
erősíteni, folytatjuk a munkánkat, és igyekszünk minél nagyobb területen 
fényt hozni az utcákra, illetve fényt hozni az utcákra, maradjunk ennyiben. 
A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 760/2021. határozatával támogatta 
„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
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törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a RONEKO 
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint a „legjobb ár-érték arány” 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a ppolgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. 
A nyertes ajánlat (tartalékkerettel növelt) összege a teljes szerződéses 
időszakra nettó 32 millió 851 ezer 679 Ft +Áfa, összesen bruttó 41 millió 
721 ezer 632 Ft.  
 
A kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendeletének 12. melléklet, 2. 
Városüzemeltetés, 2.1 Közvilágítás fejlesztés során rendelkezésre áll. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés 
formájában történő megküldéséről. 
 
És most szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadására. 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 
képviselők 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 képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után tehát álljanak 
fel és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - nincs 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba  - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - igen 
Dr. Székely Károly - igen 
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És az én saját szavazatom - igen 
 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról című 
határozati javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
816/2021. (IX.16.) határozata 

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 760/2021. 

(VII.15.) határozatával támogatta „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak 
mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a), a RONEKO Ipari 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 
9.), a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 
érvényesek, azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó 
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglalt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a 
RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Takarodó út 9.), mint a „legjobb ár-érték arány” 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. 
A nyertes ajánlat (tartalékkerettel növelt) összege a teljes szerződéses 
időszakra nettó 32.851.679,- Ft +Áfa, összesen bruttó 41.721.632,- Ft.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
                 a Gazdasági Főosztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
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5. A 4. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendeletének 12. melléklet, 2. Városüzemeltetés, 2.1 Közvilágítás fejlesztés 
során rendelkezésre áll. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Jegyzőt, hogy gondoskodjon az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés 
formájában történő megküldéséről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                           a jegyző 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a közbeszerzési tanácsadó 
Határidő: az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő 
                 megküldésére: 2021. október 1. 

 
8.  Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 8. napirendi pontunkra, amely javaslat Integrált 
Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára.  

 
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 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
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Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt Polgármester! Tisztelt 
Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
tárgyalta, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy az előterjesztés I. és II. határozati javaslatokat tartalmaz. 
Mindkét határozati javaslatról külön-külön szavazunk. Kérdezem, hogy 
kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. 
Jelentkezőt nem látok. Az I. döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző 
urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tehát a I. számú döntési javaslat a 
következőképpen hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 673/2021. számú 
határozatát. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pedig 
támogatja azt a célt, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
elkészüljön. 
 
A döntés szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia elkészíttetéséről, mely során a hatályon kívül 
helyezett határozat alapján elkészült munkarészek felhasználhatók 
lesznek. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
817/2021. (IX.16.) határozata 

Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának elkészítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül 
helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 673/2021. 
(VI.24.) határozatát. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) 
készüljön. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy gondoskodjon az FVS elkészíttetéséről, mely során az 1. 
pontban hatályon kívül helyezett határozat alapján elkészült munkarészek 
felhasználhatók. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: az FVS elkészítésére: 2021. december 15. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A II. döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A II. döntési javaslat 
pedig a következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 674/2021. számú határozatát. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pedig 
hozzájárul ahhoz, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben 
készüljön el. 
 
A döntés szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a TOP Plusz-1.3.1 Felhíváson történő részvétele során a 
DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban 
induljon. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 
 
A II. határozati javaslatot aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának 
elkészítéséről a DVN Zrt.-vel együttműködésben című határozati javaslatot – mellette 
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szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
818/2021. (IX.16.) határozata 

Dunaújváros városfejlesztési stratégiájának elkészítéséről a DVN Zrt.-vel 
együttműködésben 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 674/2021. 
(VI.24.) határozatát. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) a DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben készüljön el. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP Plusz-1.3.1 
Felhíváson történő részvétele során a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban induljon.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
            közreműködésért: 

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - az FVS elkészítésére: 2021. december 15. 

    - a Támogatási kérelem benyújtására a Felhívás megjelenését 
      követően, a Felhívásban rögzített határidő 

 
9.  Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat Fejér megye előzetes 
integrált területi program 2021-től 20227-es egyeztetési anyagának 
véleményezésére.  
 

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. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az 
ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati javaslatot. Kérem, hogy a 
döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Motyovszki 
Mátyás képviselő úr, parancsoljon! 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Végignézve tüzetesen ezt a határozatot, illetve táblázatot, amit kaptunk, 
ebből is tisztán látszik, hogy büntetni akarják a várost. Nyilván nem 
véletlen, hogy szeretnénk, hogy többet kapjunk, de azért annyira kilóg a 
lóláb, hacsak a százalékos arányokat nézzük, nem az összegeket, hogy 
mennyire alul akarják finanszírozni Dunaújvárost, és igenis azt hiszem, 
hogy mindannyiunknak mellé kell állni e napirendi pont mellé is, hogy 
igenis a lehető legtöbbet kapja meg a város ahhoz, hogy a közös 
céljainkat meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez valóban így van, de nyilván aki az 
érdeklődők közül figyelmesen olvassa el ezt a napirendi pontot, illetve hát 
nem is kell annyira figyelmesen, hiszen olyan szembetűnő az, hogy a 
Fejér Megyei Önkormányzat elkészítette, tehát ők által készített anyagról 
van szó, és tudjuk azt is, hogy ugye ott a Fejér Megyei Önkormányzatnak 
az elnöke Molnár Krisztián úr, aki egyébként a Fidesz választókerületi 
elnöke ugye, aki nem is tudom, mikor, erősítsenek meg, nem tudom, hogy 
önök Fidesz tagok, hogy föloszlatták a helyi alapszervezetet, ő oszlatta fel, 
de hát nyilván ugye ennek megvolt az oka, de hát ugye vele 
kapcsolatosan, illetve a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés 
döntésével ugye nyilván azért arról is tudomása van mindenkinek, hogy 
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azt az elvett iparűzési adót, amely a városunknak járt nagyon régóta a 
Hankook gumigyár iparűzési adójának bevételéből, az ő 
kezdeményezésére is indult el ugye az, hogy elvonják a városunk lakóitól 
azt a nagyon sok milliárd forintot, amellyel tudtunk volna nagyon fontos 
munkákat elindítani az elmúlt időszakban is. Tehát csak azzal 
egészíteném ki, hogy nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy 
megkapjuk a nagyobb forrást a következő időszakra, mert tényleg olyan 
fejlesztésekről van szó, amelyek elengedhetetlenek a városunk számára. 
Én ezért is biztos vagyok benne, hogy még hogyha a szavazataikban 
nem, de lélekben azért velünk vannak a Fideszes képviselők is, hiszen ez 
az ő önkormányzati munkájukat is azért bár árnyalja, hogyha nemet 
nyomnak vagy tartózkodnak, de abban biztos vagyok, hogy ők is érzik azt, 
hogy rengeteg pénzelvonásról van szó, amely mellé ők se tudnak odaállni. 
De hogyha ez nem így van, akkor kérdezem még, hogy további kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Így látom, 
hogy ők nem kívánnak reagálni. A döntési javaslatot ismertetem: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Fejér Megye 
Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 egyeztetési anyagának 
figyelembevételével kéri, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a TOP-Plusz pályázati forrása 2021-2027 közötti 
időszak vonatkozásában 5 milliárd 269 millió Ft legyen. A pályázati forrás 
emeléssel kapcsolatos részletes indoklást a határozat melléklete 
tartalmazza. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér megye előzetes integrált területi program 
2021-2027 egyeztetési anyagának véleményezéséről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

819/2021. (IX. 16.) határozata  
Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési 

anyagának véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Fejér Megye 

Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 egyeztetési anyagának 
figyelembevételével kéri, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a TOP-Plusz pályázati forrása 2021-2027 közötti időszak 
vonatkozásában 5,269 Mrd Ft legyen. A pályázati forrás emeléssel kapcsolatos 
részletes indoklást a határozat melléklete tartalmazza. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a 

polgármestert az 1.) pont alatti határozat közlésére a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnökével. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 21. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Nemcsak lélekben, hanem tettleg is támogatják. Köszönöm szépen. 

 
10.  Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi 

szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési 
tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kárpáti Péter, a WIT Zrt. vezérigazgatója 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 10. napirendi pontunkra, amely javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-
00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” 
című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása tárgyában kötött 
szerződés megszüntetésére. 

 
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 közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. És most kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat 
a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Esetleg Lőrinczi képviselő úr, mert 
tudom, hogy nagyon a szívén viselte ezt a projektet, kíván-e véleményt 
alkotni arról, hogy a kormány megvonta ezt a lehetőséget nemcsak hogy a 
várostól, hanem az országtól is. Tehát akkor nem kíván véleményt 
nyilvánítani. Nehéz lehet így nyugalomba álomra hajtani a fejét azoknak, 
akik egyébként tudom, hogy szívükön viseltek különböző beruházásokat, 
és mégsem mondhatják azt el, hogy igen, ez egy olyan lehetőség lett 
volna városunk számára, sőt az egész ország számára is, amellyel 
tényleg az értékeinket tudtuk volna megóvni, illetve tudtuk volna az 
országunkban lakóknak olyan lehetőséget biztosítani, hogy megismerjék a 
Limes által olyan tényleg fantasztikusan felkarolt kezdeményezést. És én 
rendkívül szomorú vagyok, hiszen dunaújvárosi kötődése is van ugye 
ennek a Limes programnak, amely én azt gondolom, hogy tényleg tudott 
volna a városunk megítélésén és fejlesztésén is javítani. Tényleg 
sajnálom, hogy ez az egész megszűnt, egyedül Magyarország ugye az, 
aki kilépett ebből, a többi ország az be fogja fejezni ezeket a 
fejlesztéseket. Sajnos a Magyar Kormány ezt is megakadályozta, hogy 
legyen valami ilyen irányú fejlesztés is az országunkban, így itt 
Dunaújvárosban is. A döntési javaslatot ismertetem, amennyiben továbbra 
sem kívánnak szólni: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunai Limes projekt közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolítására az ÉSZ-KER Zrt.-vel 2019. augusztus 14-én 
kötött, és névváltoztatás miatt a WIT Zrt.-vel 2020. április 22-én módosított 
szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes 
magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési 
tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
820/2021. (IX. 16.) határozata  

a „GINOP-7.1 6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának 
turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása 

tárgyában kötött szerződés megszüntetéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a GINOP-7.1.6-16-2017-00007 projekt közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolítására az ÉSZ-KER Zrt.-vel, 2019.08.14-én kötött, és névváltoztatás 
miatt a WIT Zrt.-vel 2020.04.22-én módosított szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerint megszüntető megállapodást kössön a 
WIT Zrt.-vel. (a határozat melléklete) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. október 15. 

 
11.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-

TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg 
megállapítására és a szerződés határidejének módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 11. napirendi pontunkra, amely javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási 
szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg megállapítására és a 
szerződés határidejének módosítására. 

 
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 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
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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 hozzájárul a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 
1-jén megkötött, utolsó alkalommal 2019. május 2-án módosított, a 
Modern Városok Programhoz, illetve a Területfejlesztési Operatív 
Programhoz kapcsolódó közfeladat ellátási szerződés 7. számú 
módosításához. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
szerződésben rögzített feladatok ellátása 2021. évi ellentételezésére 10 
millió 700 ezer Ft keretösszeget határoz meg. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern 
Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi 
keretösszeg megállapításáról és a szerződés határidejének módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

821/2021. (IX.16.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg 

megállapításáról és a szerződés határidejének módosításáról 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, 2017. 
szeptember 12-én, 2017. november 21-én, 2018. május 9-én, 2018. december 
4-én, illetve 2019. május 2-án módosított, a Modern Városok Programhoz, 
illetve a Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó közfeladat ellátási 
szerződés 7. számú módosításához. 
 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen 
határozat 1.) pontjában megjelölt szerződésben rögzített feladatok ellátása 
2021. évi ellentételezésére 10.700.000,- Ft keretösszeget határoz meg, 
melyre fedezetet biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetése 7. melléklet 22.3. Modern Városok Program/ 5. Egyéb 
kiadások során. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen 
határozat mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés 7. számú 
módosítási tervezetét elfogadja és hozzájárul a szerződés megkötéséhez, és 
egyben felkéri polgármestert a határozat mellékletét képező közfeladat ellátási 
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szerződés 7. módosításának aláírására és a határozat közlésére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                         a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
 Határidő:  a szerződésmódosítás aláírására: 2021. szeptember 30. 
             a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy jelen határozat 2.) pontjában meghatározott 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
  Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                                        a jegyző 
      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
        előkészítéséért:        

                                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
  Határidő: - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
                                        2021. október 8. 
         - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. október 8. 
                               - a határozat közlésére: 2021. október 1. 
 
12.  Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 
költségvetési előirányzatok módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk 12. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-
2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési 
előirányzatok módosítására. 

 
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 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. És most a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság elnökhelyettesét, Szántó Pétert kérdezem, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
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 2021. évi költségvetési rendeletét a Gazdaságfejlesztés 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt 
előirányzatai tekintetében a határozati javaslatban foglalt táblázat szerint 
módosítja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 
Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban 
projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
822/2021. (IX.16.) határozata 

a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó 

költségvetési előirányzatok módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi 

költségvetési rendeletet a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt 
előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja:  

Részletező 
kód 

Előirányzat sorra Eredeti 
előirányzat 

(Ft) 

Módosított 
előirányzat 
javaslat (Ft) 

Átemelt 
összeg 
rovat 

9150512 3. melléklet / TOP-6.1.5-15 
Gazdaságfejlesztést szolgáló 
közlekedésfejlesztés bevétel 

 
414 550 000 

- 924 000 
 

413 626 000 

B25 

Bevételi előirányzat módosítás összesen: - 924 000 
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5150512 12. melléklet/22.2.3. TOP-6.1.5-15 
Gazdaságfejlesztést szolgáló 
közlekedésfejlesztés / Építéshez 
kapcsolódó költség nettó 

322 835 000 + 2 362 000 
 
 

325 197 000 

K62 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
Építéshez kapcsolódó költség F. 
ÁFA 

87 165 000 + 638 000 
 

87 803 000 

K352 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
Közbeszerzési eljárási díj nettó 

240 000 -160 000 
 

80 000 

K355 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
közbeszerzési fel. nettó 

2 964 000 -2 964 000 
 

0 

K336 

5150512 7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 
3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 
közbeszerzési fel. áfa 

800 000 - 800 000 
 

0 

K351 

Kiadási előirányzat módosítás összesen: - 924 000 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) 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 és pályázati osztály vezetője 

Határidő: - a rendelet módosítására:  
                  a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
                        - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
 
13.  Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú 

ingatlan használatára vonatkozóan 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat haszonkölcsön 
szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan használatára 
vonatkozóan. 

 
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. 

 



52 

 

Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. És most a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság elnökhelyettesét, Szántó Pétert kérdezem, 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 a napirendi 
pontot, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
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 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban”  projekt 
megvalósítása érdekében az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.-vel 
kötendő,  3360 helyrajzi számú terület használatát biztosító 
haszonkölcsön szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a haszonkölcsön szerződés kötéséről a 3360 
helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
823/2021. (IX.16.) határozata 

haszonkölcsön szerződés kötéséről  
a 3360 helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban”  projekt 
megvalósítása érdekében az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.-vel kötendő,  
3360 helyrajzi számú terület használatát biztosító haszonkölcsön szerződés 
hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett haszonkölcsön 
szerződést aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
          közreműködésért: 

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
14.  Javaslat kiegészített együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 

772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 14. napirendi pontunkra, amely javaslat kiegészített 
együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 
772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában. 

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

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nincs. 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 Önkormányzatának 
Közgyűlése a „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése 
Dunaújvárosban”  elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a MÁV 
Zrt.-vel kötendő,  772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek 
igénybevételét biztosító, a MÁV Zrt. által kiegészített együttműködési 
megállapodás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, és annak 
megkötéséhez hozzájárul.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a döntésben polgármester urat, hogy az 
együttműködési megállapodásban rögzített határidőig, 2022. december 
31-ig az imént említett helyrajzi számú területek megszerzésére irányuló 
tárgyalásokat kezdeményezzen a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási 
Igazgatóságával. 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 kiegészített együttműködési megállapodás 
megkötéséről a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
824/2021. (IX.16.) határozata 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-

DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése 
Dunaújvárosban”  projekt megvalósítása érdekében a MÁV Zrt.-vel kötendő,  
772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek igénybevételét biztosító, 
MÁV Zrt. által kiegészített együttműködési megállapodás hozzá benyújtott 
tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett együttműködési 
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megállapodást aláírja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített határidőig a 
772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek megszerzésére irányuló 
tárgyalásokat kezdeményezzen a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási 
Igazgatóságával. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

          a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
Határidő: - a megállapodás aláírására: 2021. szeptember 30. 

          - a területszerzési tárgyalások kezdeményezésére:  
            2022. december 31. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mielőtt folytatnánk tovább, felkérem Mezei Zsolt alpolgármester urat, hogy 
vegye át a munkámat.  

 
(Pintér Tamás polgármester átadta az ülés vezetését 10:38 órakor Mezei Zsolt 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
15.  Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések 

meghozatalára a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, polgármester úr. Az ülés vezetését akkor 10 óra 38 perckor 
átvettem. Itt szeretném jelezni, hogy az én szavazatom a polgármesteri 
gépen fog megjelenni. És 11 fővel továbbra is határozatképesek vagyunk. 
15. napirendi pont jön, a javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos 
döntések meghozatalára a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú 
ingatlanok vonatkozásában. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
a „Táborállás csapadékvíz elvezetése”  projekt megvalósítása érdekében 
a 33007/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
vízvezetési szolgalmi jog alapításának kezdeményezéséhez hozzájárul.  
 
A Közgyűlés vízvezetési szolgalmi jog alapításának érdekében az imént 
említett helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosaival kötendő Vízvezetési 
szolgalmi jog megállapodás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez természetesen hozzájárul.  
 
A Közgyűlés pedig egyebekben felhatalmazza a polgármester urat arra, 
hogy a megállapodást az érintett tulajdonosokkal együtt aláírja. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos 
döntések meghozataláról a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
EndreGombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
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Károly), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
825/2021. (IX.16.) határozata 

vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozataláról 
a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.3.3-16-

DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése”  projekt megvalósítása 
érdekében a 33007/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok 
vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog alapításának kezdeményezéséhez 
hozzájárul.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése vízvezetési 

szolgalmi jog alapításának érdekében a 33007/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonosaival kötendő Vízvezetési szolgalmi jog 
megállapodás hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez 
hozzájárul.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában megnevezett megállapodást az 
érintett tulajdonosokkal aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
16.  Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett 

„Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való 
indulásra 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Folytassuk a 16. napirendi ponttal, ami a javaslat az illegális 
hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett „Tisztítsuk meg az 
Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és a határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 
elnökét, Orosz Csaba urat, hogy a bizottság véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, és egyben itt mondanám, hogyha 
lehetséges, hogy városunk környékén igen nagy méretű és sok az illegális 
hulladéklerakó. Sajnos ugye az idei év februárjában nem nyertünk az 
akkor benyújtott pályázatot. Szerintem ez sem pártpolitika. Az itt élő 
embereknek nagyon fontos lenne a tisztaság, és sajnos akár 
képviselőként vagy akár önkormányzatként is sokszor a lehetőségeink 
végesek ugye mikor sok száz köbméter szemétnek a mentesítéséről, 
elszállításáról van szó. Én nagyon bízom benne, hogy ezen a pályázaton 
fogunk nyerni, és legalább egy-kettő illegális hulladéklerakót meg tudunk 
szüntetni. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben, azt hiszem az egész képviselő-
testület minden szóval egyetértett. Más esetleg, más kérdés, hozzászólás, 
javaslat? Ilyet nem látok. Akkor a döntési javaslat ismertetésére felkérem 
jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért 
azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
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Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk 
meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 
1598/2020. számú Kormányhatározat céljainak megvalósítása érdekében 
2021-ben megvalósítandó I. ütem kapcsán közzétett pályázati felhívásra 
pályázatot nyújtott be, valamint pozitív elbírálás esetén elhatározza a 
kapcsolódó projekt végrehajtását. A projekt megvalósításának helyszíne 
Dunaújváros közigazgatási területén található, illegális hulladékkal érintett 
közterületei és önkormányzati területei. Köszönöm. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 
meghirdetett “Tisztítsuk meg az Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való 
indulásról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly), távol lévő 
3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
826/2021. (IX.16.) határozata 

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett  
“Tisztítsuk meg az Országot! - 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján az illegális 
hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” 
projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) 
Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében 2021-ben megvalósítandó 
I. ütem kapcsán közzétett pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, valamint 
pozitív elbírálás esetén elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. A 
projekt megvalósításának helyszíne Dunaújváros közigazgatási területén 
található, illegális hulladékkal érintett közterületei és önkormányzati területei. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt pályázati kérelem kapcsán 
felmerülő intézkedéseket és a projekt megvalósításhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

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

                a városüzemeltetési osztály vezetője 

                a főépítészeti és pályázati osztály vezetője 
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                a környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: - a projekt megvalósítására: 2021. november 30. 

    - a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 2021. december 15. 
      (véghatáridőt követő 15 napon belül) 

 
17. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával 
kapcsolatban 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási 
 vezetője 
 (A meghívott megjelent.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

17. napirendi pont, javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindítására Dunaújváros közigazgatási határának 
módosulásával kapcsolatban. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja, és 
elfogadásra javasolja. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 
a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, ezért a döntési javaslat 
ismertetésére felkérném a jegyző urat. 
 

Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja 
azt a célt, hogy a Kisapostagtól átkerült területen megvalósuló fejlesztés 
kiemelt önkormányzati beruházás legyen. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja 
azt a célt, hogy a településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 
Kisapostagtól átkerült területek ipari területre, azaz Gip építési övezetbe 
kerüljenek.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja 
ezzel kapcsolatosan a polgármestert, hogy gondoskodjon a Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek megfelelő módosításának 
elkészíttetéséről. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
827/2021. (IX. 16.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy a Kisapostagtól átkerült területen megvalósuló fejlesztés kiemelt 
önkormányzati beruházás legyen. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a 

célt, hogy a településrendezési eszközök úgy módosuljanak, hogy a 
Kisapostagtól átkerült területek ipari területre, Gip építési övezetbe kerüljenek.  
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek 1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának 
elkészíttetéséről.  

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
                - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 

          a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2021. szeptember 30. 
       - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                  egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat és a településrendezési 
eszközök 1. és 2. pont szerinti módosításának költségeinek fedezetére 
szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően - a költségviselővel és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                közreműködésért: 

    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. október 31. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Közben megérkezett polgármester úr, és természetesen akkor 
visszaadom az ülést, és visszaülök a helyemre. Köszönöm. 

 
(Mezei Zsolt alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:47 órakor Pintér Tamás 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
18.  Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott 

külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Köszönöm szépen alpolgármester úrnak a segítséget. Áttérünk 18. 
napirendi pontunkra. Megállapítom, hogy 12 fő van jelen ismételten a 
képviselők közül a közgyűlési teremben. Határozatképesek vagyunk 10 
óra 47 perckor. 18. napirendi pontunk pedig javaslat a dunaújvárosi 
0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi ingatlanok 
elidegenítésére (a Hamburger Hungária Kft. kérelme). 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
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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 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 
tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, javaslatot most tehetik meg. 
Szabó Zsolt alpolgármester úr jelentkezett. Parancsoljon! Megadom a 
szót. 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
kérni, hogy a határozati javaslat  2. pontját módosítsa a közgyűlés akként, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a későbbiekben 
kíván döntést hozni Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képző dunaújvárosi 0172/11 helyrajzi számú, erdő 
művelési ágú, 1 ha 1736 m2 nagyságú, külterületi ingatlan értékesítéséről, 
egyben a közgyűlés felhatalmazza polgármester urat a szükséges 
tárgyalások lefolytatására. Kérem, hogy erről majd szavazzunk.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Akkor szavazást rendelek el a 
módosító indítványról. 
 
Aki ezt támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
828/2021. (IX.16.) határozata 

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szabó Zsolt 
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 2. pontját 
módosítsa a közgyűlés akként, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a későbbiekben kíván döntést hozni Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képző dunaújvárosi 
0172/11 helyrajzi számú, erdő művelési ágú, 1 ha 1736 m2 nagyságú, külterületi 
ingatlan értékesítéséről, egyben a közgyűlés felhatalmazza polgármestert a 
szükséges tárgyalások lefolytatására.  
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat van-e. Nincsen 
jelentkező. Az így módosult döntési javaslatot kérem, amit elmondott 
alpolgármester úr, azt vegyék figyelembe, illetve a továbbiakban 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte 
a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatát Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi 172/10 
és a dunaújvárosi 172/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, és úgy 
határoz, hogy a dunaújvárosi 172/10 helyrajzi számú, kivett lőtér 
megnevezésű, 2 hektár 3897 m2 nagyságú külterületi ingatlant értékesíti a 
Hamburger Hungária Kft. részére a megajánlott 650 Ft/m², azaz 

mindösszesen bruttó 15 millió 533 ezer 50 Ft vételáron. Továbbiakban ugye 

a módosító javaslat lép életbe. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi 
számon nyilvántartott külterületi ingatlanok elidegenítéséről (Hamburger Hungária 
Kft. kérelme) című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
829/2021. (IX.16.) határozata 

a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott  
külterületi ingatlanok elidegenítéséről 

(Hamburger Hungária Kft. kérelme) 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 
Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) vételi 
ajánlatát Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képező dunaújvárosi 0172/10 és a dunaújvárosi 0172/11 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozóan, és úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 0172/10 hrsz.-ú, 
kivett lőtér megnevezésű, 2 ha 3897 m2 nagyságú külterületi ingatlant értékesíti 
a Hamburger Hungária Kft. részére a megajánlott 650,- Ft/m², azaz 

mindösszesen bruttó 15.533.050,- Ft vételáron, azzal hogy 
-  az ingatlan az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület, 

azonban a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény értelmező rendelkezése 5.a. pontja alapján nem minősül erdőnek, 
tekintettel arra, hogy ez a tény az ingatlan-nyilvántartásban nincs 
feljegyezve, ezért nincs akadálya az ingatlan értékesítésének;  

-  a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a társasággal 
megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az 
ingatlanra elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár; 

-  a vételáron felül a társaságot terhelik a társaság által megbízott jogi 
képviselő megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését 
illetően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a későbbiekben 

kíván döntést hozni Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képző dunaújvárosi 0172/11 helyrajzi számú, erdő 
művelési ágú, 1 ha 1736 m2 nagyságú, külterületi ingatlan értékesítéséről, 
egyben a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások 
lefolytatására.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlanra vonatkozó 
adásvételi szerződés megkötésére az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
állásfoglalását követően, egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

                  megküldését követő 8 napon belül 
               - az adásvételi szerződés aláírására: 2021. november 15. 
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19.  Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása 
érdekében kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Márton Zoltán, a KEMI-KER Kereskedelmi Kft. ügyvezetője 
 Rafaisz János, a „DUNATRADE” Kft. 1/2 arányú és a Tuttiker 
 2004 Kft. ügyvezetője 
 (A meghívottak nem jelentek meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 19. napirendi pontunkra, amely javaslat a Kandó Kálmán téren 
kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződések elfogadására. 

 
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 6 igen szavazattal támogatta, és közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
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! A döntési javaslat a következőképpen 

hangzik: A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti (a KEMI-
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KER Kft. vonatkozásában) tartalommal elfogadja a Dunaújváros belterület, 

772/30. helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros, Verebély 
László utca 1. szám alatt található, 5443 m² területű „kivett telephely” 
megnevezésű ingatlanból 136 m² nagyságú terület adásvételére vonatkozó 
szerződéstervezet és utasítja a polgármester urat a szerződés aláírására, 
valamint felkéri a határozat közlésére. 
 

Továbbiakban a Közgyűlés az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

tartalommal (ami „DUNATRADE”, Tuttiker Kft.-re vonatkozik) elfogadja a 

Dunaújváros belterület, 772/15 helyrajzi szám alatt felvett, természetben  

Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 772/15 helyrajzi szám „felülvizsgálat alatt” 
található 2611 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlanból 118 m² nagyságú terület adásvételére vonatkozó 

szerződéstervezetet azzal, hogy 238 ezer 950 Ft + ÁFA összeget a Tuttiker 

Kft. helyett az önkormányzat fizet meg a fordított adózás rendje szerint, 
egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására, valamint felkéri a 
határozat közlésére. 
A továbbiakban a döntés további részében a Közgyűlés úgy határoz, hogy 

mivel az Épduferr Építőipari Szolgáltató Management Zrt. a kizárólagos 

tulajdonában levő, Dunaújváros belterület, 772/10 helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben a Kandó Kálmán tér 8. szám alatti „felülvizsgálat alatt” 
található 1937 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlanból 237 m² nagyságú területe vonatkozásában az önkormányzat 

vételi ajánlatát nem fogadta el, vele szemben a kisajátítási eljárást 
megindítja és lefolytatja, egyben utasítja a polgármester urat, hogy a 
kisajátítási eljáráshoz szükséges valamennyi intézkedést és nyilatkozatot 
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 a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó 
megvalósítása érdekében kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések 
elfogadásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 603/2021. 
(VI. 02.) határozata alapján című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

830/2021. (IX.16.) határozata 

a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadásáról  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

603/2021. (VI. 02.) határozata alapján 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti (a KEMI-KER Kft.) tartalommal elfogadja a 
Dunaújváros belterület, 772/30. hrsz. alatt felvett, természetben 2400 
Dunaújváros, Verebély László utca 1. szám alatt található, 5443 m² területű 
„kivett telephely” megnevezésű ingatlanból 136 m² nagyságú terület adásvételére 
vonatkozó szerződéstervezet és utasítja a polgármestert a szerződés aláírására, 
valamint felkéri a határozat közlésére. 

 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
              - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított  
                30 napon belül 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal („DUNATRADE”, Tuttiker Kft.) elfogadja a 

Dunaújváros belterület, 772/15 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2400 

Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 772/15 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található 2611 
m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból 118 m² nagyságú 

terület adásvételére vonatkozó szerződéstervezetet azzal, hogy 238.950-Ft ÁFA 

összeget a Tuttiker Kft. helyett az önkormányzat fizet meg a fordított adózás 
szerint, egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására, valamint felkéri a 
határozat közlésére. 

  

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
              - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított  
                30 napon belül 
 

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

mivel az Épduferr Építőipari Szolgáltató Management Zrt. a kizárólagos 

tulajdonában levő, Dunaújváros belterület, 772/10 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 8. „felülvizsgálat alatt” 
található 1937 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból 
237 m² nagyságú területe vonatkozásában az önkormányzat vételi ajánlatát 

nem fogadta el, vele szemben a kisajátítási eljárást megindítja és lefolytatja, 
egyben utasítja a Polgármestert a kisajátítási eljáráshoz szükséges valamennyi 
intézkedés és nyilatkozat megtételére.  

    

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

                a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 
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              - a kisajátítás megindítására: a határozat közlésétől számított  
                15 napon belül 

 
20.  Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan 

hasznosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 20. napirendi pontunkra, amely javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-
ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan hasznosítására. 

 
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 véleményezte, és 
6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. 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! A döntési javaslat a következőképpen 
hangzik: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
úgy határoz, hogy nyilvános pályázat útján bérbe adja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező és a DVG Zrt. 
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vagyonkezelésében lévő dunaújvárosi 717 helyrajzi számú, természetben 
Dunaújváros, Lőtér út 717 helyrajzi szám szám alatt található, kivett lőtér 
megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlant a pályázati felhívásban 
rögzítettek szerint. 
 

A döntés rögzíti, hogy a pályázati felhívásban szerepelni kell az alábbi, 
következő kitételeknek: 

-   a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól (tervezetten 2021. december 
1. napjától), mely közös megegyezéssel további 5 évvel 
meghosszabbítható; 

-  a megajánlott bérleti díj nem lehet alacsonyabb összegű, mint 1 millió  
Ft/év; 

-  sikeres pályázat esetén a pályázat tárgyát képező ingatlant az 
Önkormányzat a bérleti szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül 
adja a nyertes pályázó birtokába, és haladéktalanul intézkedik a DVG Zrt.-
vel a pályázat tárgyát képező ingatlanra kötött Vagyonkezelési szerződés 
megszüntetéséről, a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő 
törléséről; 

-  a pályázat tárgyát képező ingatlannak nem részei a kialakított lőállások, 
azok az önkormányzat tulajdonát képező 718/4 helyrajzi számú ingatlanon 
helyezkednek el. Amennyiben a nyertes pályázó lőtér funkciót megtartva 
használja a jövőben az ingatlant, úgy az Önkormányzat ingyenes 
használatot biztosít a pályázati felhívás mellékletét képező helyszínrajzon 
dőlt vonalazással jelölt terület vonatkozásában. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér 
megnevezésű ingatlan hasznosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

831/2021. (IX.16.) határozata 

 a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan hasznosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy nyilvános pályázat útján bérbe adja Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)  tulajdonát képező és a DVG 
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Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) vagyonkezelésében 
lévő dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Lőtér út 717 
hrsz. szám alatt található, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú 
ingatlant, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban rögzítettek 
szerint. 

 

A pályázati felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 
-   a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól (tervezetten 2021. december 1. 

napjától), mely közös megegyezéssel 5 évvel meghosszabbítható; 
-  a megajánlott bérleti díj nem lehet alacsonyabb összegű, mint 1.000.000,-

Ft/év; 
-  sikeres pályázat esetén a pályázat tárgyát képező ingatlant az 

Önkormányzat a bérleti szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül 
adja a nyertes pályázó birtokába, és haladéktalanul intézkedik a DVG Zrt.-vel 
a pályázat tárgyát képező ingatlanra kötött Vagyonkezelési szerződés 
megszüntetéséről, a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való 
törléséről; 

-  a pályázat tárgyát képező ingatlannak nem részei a kialakított lőállások, azok 
az önkormányzat tulajdonát képező 718/4 hrsz.-ú ingatlanon helyezkednek 
el. Amennyiben a nyertes pályázó lőtér funkciót megtartva használja a 
jövőben az ingatlant, úgy az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a 
pályázati felhívás mellékletét képező helyszínrajzon dőlt vonalazással jelölt 
terület vonatkozásában. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja jelen 

határozat mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert 
a pályázati kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 

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

Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. szeptember 30. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Szepesi képviselő úr pedig elment, a gépét kilőjük, mármint a 
szavazógépét. És már a monitoron is 11 főre módosult. Lőrinczi képviselő 
úr, megvárjuk amíg elpakol a reálos szatyorba. Már csak 10-en vagyunk. 
Elpakolt a reálos szatyorba képviselő úr, és elhagyta a közgyűlési termet 
Szepesi Attila képviselő úr után, tehát a Fidesz-frakció legalábbis 
elhagyta, lejárt a műszak félidőnél, pedig jó sok napirendi pontunk van, de 
hát nyilván az már nem érdekli őket. 

  
21.  Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá 

alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Viszont pedig egy nagyon fontos napirendi pont következik, ami egy 
megoldási javaslathoz előkészítés. Ez a 21. napirendi pont, amely javaslat 
a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá alakítására, 
az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat elkészítésére. 

 
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 véleményezte, és 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
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 megismerte a VINCELLÉR Földmérő Kft. FM:631255/2021. 
munkaszámú alaprajzát, és utasítja ez alapján a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját az ingatlan alapító okiratának 
elkészítésére, az alakuló közgyűlés összehívására, levezetésére és a 
társasház szervezeti és működési szabályzatának elkészítésére. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület 
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társasházzá alakításáról, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat 
elkészítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

832/2021. (IX.16.) határozata 
a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá alakításáról,  

az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat elkészítéséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 
VINCELLÉR Földmérő Kft. FM:631255/2021. munkaszámú alaprajzát, és utasítja ez 
alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját az ingatlan alapító 
okiratának elkészítésére, az alakuló közgyűlés összehívására, levezetésére és a 
társasház szervezeti-működési szabályzatának elkészítésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója  
Határidő: az alapító okirat elkészítésére, a társasház alakuló ülésének 

összehívására és levezetésére, az SZMSZ elkészítésére:  
                 2021. december 31. 

 
22.  Javaslat a 372/20 hrsz.-ú, Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-
vel kötendő földhasználati szerződés véleményezésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Urbán László, a Momert Zrt. vezérigazgatója 
 Dr. Endl-Gál Brigitta ügyvéd 
 (A meghívottak nem jelentek meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 22. napirendi pontunkra, amely javaslat a 372/20 hrsz.-ú, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződés 
véleményezésére. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy a határozati javaslat 2. 
pontja „A” és „B”változatot tartalmaz. Az előterjesztést véleményező 
bizottságok a „B” változatot támogatták. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt 
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nem látok. Akkor a 2. „B” változatú döntési javaslatot ismertetem: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat 
mellékletét képező földhasználati jogot biztosító szerződést köt a Momert 
Magyar Optikai Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a Dunaújváros, belterületen található 372/20 helyrajzi 
számú „N” ingatlan épületei alatti földterületre, azzal, hogy a szerződésben 
a földhasználati jog ellenértékeként a közgyűlés által a határozatban 
meghatározott összeg kerül figyelembe vételre. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Dunaújváros, belterületen található 372/20 helyrajzi számú „N” 
terület épületei alatti 188 m2 földterületre a földhasználati jog 
ellenértékeként 10 ezer Ft/m2 árat határoz meg, így a földhasználati jogot 
biztosító szerződésben a földhasználati jog ellenértéke mindösszesen  1 
millió 880 ezer Ft. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződés 
véleményezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Mezei Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
833/2021. (IX.16.) határozata 

a 372/20 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos,  
Momert Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződés véleményezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozat mellékletét 
képező földhasználati jogot biztosító szerződést köt a Momert Magyar Optikai 
Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 
Dunaújváros, belterületen található 372/20 helyrajzi számú „N” ingatlan épületei 
alatti földterületre, azzal, hogy a szerződésben a földhasználati jog 
ellenértékeként a közgyűlés által a jelen határozat 2. pontjában meghatározott 
összeg kerül figyelembe vételre. 

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

a Dunaújváros, belterületen található 372/20 helyrajzi számú „N” terület épületei 
alatti 188 m2 földterületre a földhasználati jog ellenértékeként 10.000,- Ft/m2 árat 
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határoz meg, így a földhasználati jogot biztosító szerződésben a földhasználati 
jog ellenértéke mindösszesen  1.880.000,- Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére, valamint felhatalmazza a földhasználati 
jogot biztosító szerződés aláírására azzal, hogy a szerződés 10. pontjában 
rögzített hozzájárulást csak a földhasználati jog ellenértékének önkormányzat 
számláján való jóváírást követően adja meg. 

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

           a Vagyonkezelési Osztály vezetője, a Momert Zrt. vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30. 

         - a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
 
23.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 

1.000.000,- Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Szabó György Zoltán, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 
 ügyvezetője 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 23. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújvárosi 
Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft összegű működési 
támogatás-felhasználás 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 tárgyalta, és 6 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. És most kérdezem ismételten Motyovszki 
Mátyást, 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 5 igen 
szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
Köszönöm. 

 
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 megismerte és elfogadja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 
Kft. részére  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
386/2021. számú határozata alapján a 2021. márciustól 2021. májusig 
hónapokban felmerült működési költségekre nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás elszámolását. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére 
nyújtott 1.000.000,- Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadásról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
834/2021. (IX.16.) határozata  

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft összegű 
működési támogatás-felhasználás elfogadásról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére - Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 386/2021.(IV.21.) számú határozata 
alapján - a 2021. március - 2021. május hónapokban felmerült működési 
költségekre nyújtott vissza nem térítendő támogatás elszámolását. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester       
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a Vagyonkezelési Osztály vezetője  

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                megküldést követő 8 napon belül 

 
24.  Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 24. napirendi pontunkra, amely javaslat Élményfürdő 
üzemeltetési szerződés meghosszabbítására.  

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

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 4 igen és 2 tartózkodás 
mellett szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. A döntési javaslat 
ismertetésére felkérem jegyző urat. 
 

Dr. Molnár Attila jegyző: 
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Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 
Zrt.-t bízza meg a dunaújvárosi 325/6 helyrajzi számú, természetben 
Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található, kivett élményfürdő, 
gyógyászat megnevezésű ingatlan üzemeltetésével 2021. szeptember 16. 
napjától 2021. december 31. napjáig azzal, hogy az üzemeltetés díja 2021. 
szeptember 16-tól szeptember 30-ig időszakra bruttó 9 millió Ft, a 2021. 
október 1-től december 31-ig terjedő időszakra pedig bruttó 6 millió Ft/hó. 
 
A Közgyűlés támogatja, hogy az Élményfürdő fürdő részlege (a külső és 
belső medencék, továbbá a szauna) szeptember 30. napjáig üzemeljen, azt 
követően 2021. december 31. napjáig pedig az Élményfürdőben található 
szolgáltató egységek elérhetősége érdekében lesz nyitva a létesítmény. 
 
A Közgyűlés a határozat 1. pontjában meghatározott 2021. szeptember-
novemberi üzemeltetési díjra 21 millió Ft forrást biztosít. A 2021. december 
havi üzemeltetési díjra pedig fedezetet 2022. évben 6 millió Ft összegben 
betervez. Köszönöm. 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
835/2021. (IX.16.) határozata 

Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található, kivett 
élményfürdő, gyógyászat megnevezésű ingatlan üzemeltetésével 2021. 
szeptember 16. napjától 2021. december 31. napjáig azzal, hogy az üzemeltetés 
díja 2021. szeptember 16- 2021. szeptember 30. időszakra bruttó 9.000.000,- Ft, 
a 2021. október 1-2021. december 31. időszakra bruttó 6.000.000,- Ft/hó. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy az 

Élményfürdő fürdő részlege (külső és belső medencék, szauna) 2021. 
szeptember 30. napjáig üzemeljen, azt követően 2021. december 31. napjáig az 
Élményfürdőben található szolgáltató egységek elérhetősége érdekében lesz 
nyitva a létesítmény. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 1. 
pontjában meghatározott 2021. szeptember-novemberi üzemeltetési díjra 
6.000.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése 8. 
melléklet 13. “Sport célok és feladatok” 13.1. “Amatőr sportszervezetek pályázat 
alapú támogatása sportlétesítmény használatra” sorról és 15.000.000,-Ft forrást 
biztosít a 7. melléklet „18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai feladat 3. 
dologi kiadások sorról a 7. melléklet 14. cím “Vagyongazdálkodási feladatok 
dologi kiadások” sorra történő átcsoportosítás útján. A 2021. december havi 
üzemeltetési díjra fedezet 2022. évben 6.000.000,- Ft összegben betervezésre 
kerül. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés 
módosítás aláírására, egyúttal felkéri a határozat közlésére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 

                  megküldését követő 8 napon belül 
      - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1.  pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban rögzítettek szerint 
a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosításakor, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
tervezésekor vegye figyelembe. 

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

                        a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
                 - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 

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

               - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
     

25.  Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának 

biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 25. napirendi pontunkra, amely javaslat a távhőszolgáltatással 
ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására szolgáló 
Közszolgáltatási szerződés 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! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 6 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
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 előterjesztésben 
javaslatot kell tenni az éves díjra, amely a javaslatom szerint 0,- Ft legyen. 

A döntési javaslatot ezáltal ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal a TFAFO/143-17/2021 határozata alapján, a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése és 6.§ (1) 
bekezdése értelmében az 1. mellékletként csatolt, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DVG Zrt.) 
Közszolgáltatóval a távhőszolgáltatási tevékenység gyakorlására vonatkozó 
Közszolgáltatási szerződést megismerte, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására az  alábbi kiegészítéssel: A  díj összege évi 0,- Ft + ÁFA.  

 
És így aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények 
távhőellátásának biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
836/2021. (VIII.16.) határozata 

a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására 
szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal a TFAFO/143-17/2021 határozata alapján, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése és 6.§ 
(1) bekezdése értelmében az 1. mellékletként csatolt, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DVG Zrt.) Közszolgáltatóval 
a távhőszolgáltatási tevékenység gyakorlására vonatkozó Közszolgáltatási szerződést 
megismerte, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására az  alábbi 
kiegészítéssel: 
    „12. A  díj összege évi 0,- Ft + ÁFA (azaz: nulla forint plusz Áfa) „ 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője                   

Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontunkra, engedjék meg, hogy 
ezzel kapcsolatosan szóljak még pár szót, mert rendkívül bántja az 
igazságérzetemet, a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyekről már 
beszéltünk, de keresem esetleg itt van-e Neszmélyi Loránd ügyvezető 
igazgató úr, a DVCSH-nak az ügyvezetője, mert a következő napirendi 
pont az övé lesz, de úgy látom, nincs itt. És most nem is csak róla szólnék, 
hanem arról, hogy mióta itt ülünk volt egy pár olyan napirendi pont, 
amelyre nem tudtam annyira figyelni, mert közben átküldtek nekem egy 
cikket, a duol nevű, Fidesz által finanszírozott napilap írt egy cikket, amely 
azzal kezdődik, azzal a címmel kezdődik, hogy Erőszakkal foglalták el az 
erőművet. Egyrészt ugye ez már maga a cím is, és most nem szeretném 
részletezni szinte minden pontját lehetne cáfolni amit véleményként 
fogalmaztak meg benne a távhőszolgáltatással kapcsolatosan, illetve az 
ezzel kapcsolatos ügyek intézésében. Az, hogy erőszakkal foglalták el az 
erőművet, már maga a cím is egy olyan kijelentés, amely én azt 
gondolom, hogy azért pontosítást érdemelne, hiszen az elmúlt napon nem 
erőszakkal foglalták el az erőművet, hanem erőszakkal próbáltak ellenállni 
egy hatósági döntésnek a DVCSH által felbérelt zsoldosok, ahogy 
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próbálták ezt tenni az elmúlt időszakban már többször is, amikor 
megpróbáltunk a törvényes úton és törvényes határozatot érvényesíteni. 
Én azt gondolom, hogy egyrészt szívük joga az újságíróknak bármilyen 
ostobaságot is leírni, nyilván itt ezekben a cikkekben nem hiszen, hogy 
ostobaságot írnának le, vagy ostoba emberek lennének, akik leírják 
ezeket a dolgokat, egész egyszerűen azt gondolom, hogy ezek a cikkek 
rendkívül károsak lehetnek a városlakókra nézve, mert elbizonytalanítják 
és megtévesztik a városlakókat, és nem fejtik ki a teljes igazságot, 
féligazságokat közölve arra sarkallják őket, hogy továbbiakban is egy 
olyan cégnek a számláit fizessék be, amely a MEKH-nek a határozata 
alapján jogosulatlan a díjaknak a beszedésére. És azzal, hogy ilyen 
cikkeket írnak ezek az újságok, ki sem mondom a nevüket, mert tényleg 
nem akarom még csak emelni sem azzal, hogy kimondom a nevüket, vagy 
akár az ingyenesen megjelenő Szuperinfó, ami rágalmazásokat 
megjelentet, fizetett hirdetésként megjelentet az újságjában, én azt 
gondolom, hogy rám nézve vagy ránk nézve ez alapvetően nem probléma, 
mert politikusok vagyunk, azt vállaltuk, hogy ilyen hazugságokkal nekünk 
szembe kell néznünk és kezelnünk kell. Nyilván megtettük a 
feljelentéseket, köszönjük szépen előre is az ezáltal befizetett 
bírságoknak, hogy eljuttatják hozzánk ezek az újságok. Nem probléma, 
így is már nagyon sok pert nyertünk, és ezek a cikkek miatt, amiket le 
mertek írni az elmúlt időszakban, meg is fogunk kapni még, ez tényleg 
nem probléma, inkább azzal van hatalmas problémám, és az 
igazságérzetemet az bántja rettenetesen, hogy egyszer egy picikét is nem 
pártértékeket kiszolgálva, hanem és nem is pártérdekek ezek, mert én azt 
gondolom, hogy ezt még országosan sem tudná egy normális kormány, az 
aki tag ezt elviselni, hanem olyan cikkeket jelentet meg, és olyan 
utasításokat hajtanak végre, amellyel én azt gondolom, hogy rendkívül 
elbizonytalanítják a dunaújvárosi lakosokat. Sőt, egyébként egy nem 
kijelölt szolgáltató számára motiválják az embereket ezekkel az 
elbizonytalanításokkal és a félremagyarázásokkal és a másik félnek a nem 
megkérdezésével, mert ebben a cikkben azért volt megkérdezés is, de 
nagyon sok téves állítás után. Én azt gondolom, hogy ezt vegyék 
figyelembe ezek az újságok és médiák, hogy itt ténylegesen az embereket 
próbáljuk meg megnyugtatni, próbáljuk meg mindenkit a törvényes út 
betartására megkérni, és ne azon legyenek, hogy ezekkel a cikkekkel mit 
tudnak nekünk ártani. Ártsanak nekünk bármi mással, nem érdekel, 
komolyan nem érdekel, de ez az egy olyan dolog, amely hogyha 
megtévesztik az embereket, akkor egészen elképesztő nagy károkat 
okoznak számukra. És én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ezeket 
vegyék figyelembe, és ezúton is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy 
városunkban a legjobb szakemberek azon dolgoznak, hogy legyen 
távfűtés, megoldják azokat a problémákat, amelyeket az elmúlt 
időszakban a DVCSH tett, és az ő tulajdonosuk, egy kisebbségi 
tulajdonosú Pomázi Csaba meg merészelt tenni ezekben az ügyekben. Én 
kérek minden városlakót, hogy kísérje figyelemmel az általunk kijelölt 
tájékoztatásokat, mi a törvényes utat próbáljuk meg bejárni, és nemcsak 
hogy próbáljuk, be is járjuk, és a törvényes eljárások után fogunk majd 
tudni minden egyes városlakónak a távfűtési igényét, illetve a melegvíz 
szolgáltatását biztosítani. Medgyesi Miklós kért szót. Parancsoljon! 
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Medgyesi Miklós kabinet- és sajtó irodavezető, sajtószóvivő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
röviden szeretnék én is erre a cikkre reagálni, mert sajnos a Dunaújvárosi 
Hírlap oldalán már ezt nem tudom megtenni mióta felhívtam a figyelmüket 
arra a hazugságukra, amikor azt írták, hogy az augusztus 20-ai 
rendezvényeket csak védettségi kártyával lehet látogatni. Azt írják ebben a 
cikkben, hogy a vezető tisztségviselői már jelezték ezeknek a 
társaságoknak, hogy ők nem járulnak hozzá a távhőtermelő egységeknek 
az átvételéhez. Ezt azért olvasom meglepetten, igaz senki nem vette a 
nevére a Dunaújvárosi Hírlapban ezt a cikket, csak duol néven jelent meg, 
mert ezt egy sajtótájékoztatón tisztáztuk, hogy ennek a cégnek nincsen 
vezető tisztségviselője, pontosan ezért került sor az energiahivatalnak a 
döntésére. Én azért azt kérem innen is a Dunaújvárosi Hírlap 
szerkesztőitől, hogy legalább egymással beszélgessenek, és az 
információkat adják át. A másik, amit én nagy meglepetéssel olvastam, az 
az utolsó mondata ennek a cikknek, és ugye polgármester úr említette 
Neszmélyi Lorándot, a DVCSH Kft. ügyvezetőjét, akinek ugye ennél a 
napirendi pontnál itt kellene lennie, hogy a Dunaújvárosi Hírlap 
megkereste őt, csak azt nem értem, hogy őneki mi köze van ehhez az 
egészhez. Tehát nagyon sok cégnevet leírtak itt, Mövit, Energott AG, HF 
Formula, Energo-Hőterm, ugye a Pomázi cégcsoport cégei azok 
végeláthatatlanok, de hogy egy nincs köztük, az a DVCSH. A fent felsorolt 
cégek közül viszont a Hőtermnek, sőt talán az egyiknek sem 
tisztségviselője Neszmélyi Loránd, tehát én meglepetten olvasom a duol 
cikkében, duol szerző alatt, ő hogy kerül ebbe a történetbe. Remélem, 
hogy erre majd választ kapunk a Dunaújvárosi Hírlaptól. Köszönöm, 
polgármester úr. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen Medgyesi Miklósnak, a sajtós kabinetiroda 
vezetőjének. Igen, valójában ezt egy névtelen cikk volt, tehát még azt sem 
vállalta fel senki, hogy személyesen odaírják az ő nevét is. Nyilván abban 
biztos vagyok, hogy lesz majd egy véleménycikk Várkonyi Zsolttól, hogy 
majd hogy merészelünk megemlíteni az ő nevét is vagy az újságuknak a 
jó hírét egyébként kisebbíteni, vagy legalábbis az általa vélt jó hírét 
kisebbíteni. Én azt gondolom, hogy most még viszonylag higgadtan 
tudtunk arra reagálni ezekre a cikkekre, és nyilván megtesszük a 
szükséges jogi lépéseket, és ez ügyben is megtesszük a feljelentésünket, 
de azért nagyon fontos azt látni mindenki számára ténylegesen, itt a 
városlakókhoz szólok leginkább, hogy ezeket a félremagyarázásokat, 
ezeket a fél információkat kérem, megfelelő kritikával fogadják, és a 
Magyar Energiahivatalnak a döntéseit pedig amikor mi végre szeretnénk 
hajtani, akkor azt én azt gondolom, hogy vegyék jó szándékkal, és lássák 
meg azt, hogy mi nem szeretnénk a továbbiakban olyan problémákat, mint 
ami az elmúlt években látható volt városunkban, nem szeretnénk azt, hogy 
egy oligarcha kizsákmányolja a városunkat, és tönkretegye azt. Köszönöm 
szépen, és elnézést kérek mindenkitől ezért a kis kitérőért. 
 



84 

 

26.  Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre 
vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Neszmélyi Loránd, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 
 Kft. ügyvezető igazgatója  
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk arra a napirendi pontra, amelynél itt kellene lennie Neszmélyi 
Lorándnak. A 26.-ra, amely javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére 
vonatkozó Támogatási szerződés megkötésére. 
 

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 bizottság tárgyalta, és 6 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. De még 
engedjék meg, hogy itt is csak egy gyors gondolat. Egyes információk 
szerint jó ideje nincsen vegyi tisztítás a DSZSZ-nél a szennyvizekkel 
kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy az információk, hozzám eljutott 
információk alapján ez egy szándékos cselekmény, és nem tisztítás 
történik ott. Természetesen ez ügyben megtesszük a hatóságok felé a 
bejelentésünket, hogy ezek az állítások igazolásra kerüljenek, hogy 
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igazak-e vagy sem, és amennyiben igaz lesz ez az állítás, akkor amellett, 
hogy feljelentést is teszünk az utasítást kiadó személyek ellen, és amellett 
meg fogjuk tenni azt, hogy biztonságosan vegyi úton is tisztítva legyen az 
oda érkező szennyvíz. A döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző 
urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel a 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. 
törvényre, valamint a DVCSH Kft.-vel a települési folyékony hulladék 

kezelésére megkötött közszolgáltatási szerződésre, a DVCSH Kft. részére 

2 millió Ft támogatást nyújt a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítása feladatellátásból származó vesztesége 
ellentételezésére a határozat melléklete szerinti szerződésben rögzítettek 
szerint.  
 
A Közgyűlés kijelenti, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott 
feladatra bruttó 1 millió 500 ezer Ft forrást biztosít, a további 500 ezer Ft 
fedezete, a pótlólagosan igényelendő állami támogatás lesz. 
 
A döntés pedig egyebekben utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződést polgármesteri aláírásra készítse 
elő és közölje a határozatot. Köszönöm. 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, jegyző úr.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 
2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
837/2021. (IX.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó 
vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötéséről 

 
1.  DMJV Önkormányzata Közgyűlése, tekintettel a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvényre, valamint a DVCSH 

Kft.-vel a települési folyékony hulladék kezelésére megkötött közszolgáltatási 

szerződésre, a DVCSH Kft. részére 2.000.000.- Ft támogatást nyújt a nem 
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közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása feladatellátásból 
származó vesztesége ellentételezésére, a határozat melléklete szerinti 
szerződésben rögzítettek szerint.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy jelen 

határozat 1. pontjában meghatározott feladatra bruttó 1.500.000.-, Ft forrás 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 6/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 8. melléklet 2. Városüzemeltetés 2.1. során 
rendelkezésre áll (melynek forrása a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítása címen igényelt, és már megkapott állami támogatás) 
a további 500.000.- Ft fedezete, a pótlólagosan igényelendő állami támogatás. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződés polgármesteri 
aláírásra való előkészítésére és a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
        a Gazdasági Főosztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                  megérkezésétől  számított 8 napon belül 

               - a támogatási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetés következő módosításakor vegye 
figyelembe, valamint a különbözet 500.000.- Ft összeget a 2021. évi októberi 
állami támogatások felülvizsgálatakor igényelje meg, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester  

              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a Vagyonkezelési Osztály vezetője  

               - a költségvetés módosításáért: 
      a Jegyző 

              - a költségvetés módosításáért való közreműködésért, a pótlólagos                 
                támogatás igényléséért 
      a Gazdasági Főosztály vezetője 

Határidő: a 2021. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának 
                időpontja 

               az állami támogatások igénylésének időpontja, 2021. október 
                        hónapjában 
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Pintér Tamás polgármester: 
 

Mielőtt áttérünk a 27. napirendi pontra, 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
Szünet után: 
 
27.  Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó 

Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Neszmélyi Loránd, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató 
 Kft. ügyvezető igazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.)  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Folytatjuk a munkánkat 11 óra 30 perckor 10 fő jelen van. Határozatképes 
a testület. Áttérünk 27. napirendi pontunkra, amely javaslat a víziközmű 
rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv 
elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására. 

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

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nincsen, ahogy látom. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megismerte és elfogadta a víziközmű rendszerre vonatkozó 
Gördülő fejlesztési tervet.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
meghatalmazza a Dunaújvárosi Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft.-t, - 
mondjuk ezt már nem annyira igaz -, a Dunaújvárosi Víz- Csatorna Kft.-t, 
hogy a Gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű – 
szabályozási Hivatalhoz Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében nyújtsa be. 
 
Aki a határozatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben 
benyújtandó  Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
838/2021. (IX.16.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó  Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 

megadására 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadta a víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: 
Felújítási és pótlási terv, Beruházási terv).  

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése meghatalmazza a 

Dunaújvárosi Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 
1.), hogy a Gördülő fejlesztési tervet  a Magyar Energetikai és Közmű – 
szabályozási Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.)  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési  osztály vezetője 
 Határidő: 2021. szeptember 30. 
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28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 28. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítás – 2021. 
április-december hónap – megkötésére. 

 
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 bizottság 6 igen 
szavazattal támogatja a javaslatot, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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! Ez most egy kicsit hosszabb határozati 
javaslat lesz, amely a következő: A Közgyűlés a határozattal a 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. által 2021. 
március 24-én kötött, a 2021. áprilistól decemberig hónapokra szóló 
szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását a V., VII., XI. és XVII. 
sorok előirányzatainak emelését jóváhagyja. 
 
A határozatban az 1. pontban szereplő V. sort érintő 1 millió 596 ezer 895 
Ft-tal történő emeléshez a fedezetet az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021. rendelet 9. 
mellékletében átcsoportosítás útján biztosítja fogja. 
 
Az 1. pontban szereplő VII., ami a Köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartására vonatkozó sort érintő 350 ezer 164 Ft-tal történő 
emeléséhez a fedezetet szintén a költségvetési rendelet 9. mellékletének 
24. Felhalmozási tartalékok során átcsoportosítás útján biztosítani fogja. 
 
A VIII. (Köztéri játszóeszközök karbantartása, pótlása) sort érintő 2 millió 
316 ezer 994 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a költségvetési rendelet 
9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok elnevezésű soráról a 
Városüzemeltetés „Pálhalma játszótéri eszköz telepítése” elnevezésű új 
sorra 2 millió 316 ezer 994 Ft átcsoportosítása útján biztosítani fogja. 
 
Az 1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, 
karbantartása) sort érintő 25 millió 817 ezer 872 Ft-tal történő emeléséhez 
a fedezetet a Dunaújváros a költségvetési rendelet 9. mellékletének 23. 
Működési tartalékok 23.1. „Általános tartalék” elnevezésű sorról 25 millió 
Ft, míg a 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. „Képviselői 
körzetekre tartalék” elnevezésű sorától a 7. melléklet 2. Városüzemeltetés 
3. dologi kiadások elnevezésű sorra 817 ezer 872 Ft átcsoportosítása 
útján biztosítja. 
 
Az 1. pontban szereplő XVIII. (Sportpályák berendezéseinek javítása, 
pótlása) sort érintő 3 millió 789 ezer 695 Ft-tal történő emeléséhez a 
fedezetet a költségvetési rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási 
tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű soráról a 7 
melléklet 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 3 millió 
789 ezer 695 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 
 
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a 2-6. pontban foglaltaknak megfelelően a 2021. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, 
valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 
 
A Közgyűlés utasítja továbbá a városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy 
a határozat mellékletét képező DVG Zrt.-vel 2021. áprilistól decemberig 
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását 
aláírásra készítse elő. 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 a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás - 2021. 
április-december hónap - megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
839/2021.(IX.16.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás - 2021. április-december hónap - 

megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 

határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
2021.03.24-én megkötött, a 2021. április-december hónapokra szóló 
szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását a V., VII., XI., XVII. sorok 
előirányzatainak emelését jóváhagyja. 

 
2.)  1. pontban szereplő V. (Köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása) 

sort érintő 1.596.895 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási 
tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 7 melléklet 
4. Környezet-egészségügy 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 1.596.895 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
3.)  1. pontban szereplő VII. (Köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) 

sort érintő 350.164 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. 
„Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 7. melléklet 2. 
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 350.164 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
4.)  1. pontban szereplő VIII. (Köztéri játszóeszközök karbantartása, pótlása) sort 

érintő 2.316.994 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. 
„Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 12. melléklet 2. 
Városüzemeltetés „Pálhalma játszótéri eszköz telepítése” elnevezésű új sorra 
2.316.994 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 
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5.)  1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 
sort érintő 25.817.872 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 23. Működési 
tartalékok 23.1. „Általános tartalék” elnevezésű sorról 25.000.000 Ft, míg a 9. 
mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” 
elnevezésű sorról a 7. melléklet 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások 
elnevezésű sorra 817.872 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
6.)  1. pontban szereplő XVIII. (Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása) sort 

érintő 3.789.695 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási tartalékok 24.3. 
„Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról a 7 melléklet 2. 
Városüzemeltetés 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 3.789.695 Ft 
átcsoportosítása útján biztosítja. 

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-6. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

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

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

hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. április-december hónapra 
szóló szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítását aláírásra készítse elő. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

 
9.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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29.  Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 
begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  SZOFT-FERR Kft. ügyvezetője 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 29. napirendi pontunkra, amely javaslat a 2021. szeptember 18-ai 
lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok kezelése 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 bizottság tárgyalta, és 6 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most 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 pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
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 2021. szeptember 18-ára szervezett lakossági 
hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok kezelése” feladat elvégzését a Szoft-Ferr Kft-től rendeli meg 
bruttó 1 millió 200 ezer Ft keretösszeg fejében. 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a feladatok 
elvégzésére a fedezetet 1 millió 200 ezer Ft összegben biztosítja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés 
alkalmával begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a 
vállalkozási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

840/2021. (IX. 16.) határozata  
a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a vállalkozási 

szerződés megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „a 2021. 

szeptember 18-ára szervezett lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése” feladat elvégzését a Szoft-
Ferr Kft-től rendeli meg bruttó 1.200.000,- Ft keretösszeg fejében. 

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

meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet 1.200.000,- Ft 
keretösszegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet 24/3. Képviselői körzetekre tartalék 
elnevezésű soráról a 7. melléklet, 4. Környezet-egészségügy cím alatti 3. 
Dologi kiadások sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
keretszerződést a Szoft-Ferr Kft.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                                a polgármester 
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő:  a keretszerződés aláírására: 2021. szeptember 17. 
 

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 
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                                közreműködésért: 
                                a gazdasági főosztályvezető 

Határidő:  a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                 időpontja 
 

30.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi 
térfigyelő rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
 (Dr. Varga Péter meghívott nem jelent meg. Suszter Tamás 
 meghívott megjelent, de a napirend tárgyalása előtt már távozott.) 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 30. napirendi pontunkra, amely javaslat a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére 
kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról.  
 

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 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Most pedig a közbiztonsági és környezetvédelmi 
bizottság elnökét, Orosz Csabát kérdezem, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most pedig szeretném kérdezni, kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkező volt Orosz 
Csaba. Megadom a szót. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Köszönöm. Rendőrkapitány úr ugye nem tudta megvárni, hogy ideérjen, 
tehát hogy idáig itt legyen. Neki tegnap a bizottsági ülésen az volt a 
kérése, kérdése, ugye a legrégebbi kameráink 2007-esek, és azért az már 
nem a mai kornak megfelelő, tehát ebben kérnek majd a későbbiekben 
segítséget, ha lesz rá költségvetési forrás, illetve egy nagy dobás lenne, 
ugye városunkba nem sok út vezet, ez miatt egy pár kamerával meg 
lehetne oldani a rendszámfelismerő rendszer telepítését. Majd ha úgy 
állunk anyagilag, illetve legalább gondolkozni, tervezni lehetne ebben a 
kérdésben, mert ez nagy segítség lenne a rendőrségnek. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyetértek, ezért kérem az ezzel 
foglalkozó osztály osztályvezetőjét, hogy kérjen árajánlatot ennek a 
kamerarendszernek a telepítésére vonatkozóan rendszámfelismeréssel 
kapcsolatos részekre, illetve a rendőrkapitányságot, hogyha ők intézik 
ennek a folyamatát. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 
közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő kamerarendszer 
hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekében a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 2022. január 1. napjától 2022. 
december 31. napjáig, havonkénti egyenlő összegű folyósítással 2023. 
március 31. napjáig való elszámolás mellett összesen 39 millió 320 ezer Ft 
támogatást nyújt. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 
dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
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Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

841/2021. (IX.16.) határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer 

működtetésére kötendő megállapodás jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

Dunaújváros közigazgatási területén meglévő közterületi térfigyelő 
kamerarendszer hosszú távú működtetésében elkötelezett, ennek érdekében a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 2022. január 1. napjától 2022. 
december 31-ig napjáig, havonkénti egyenlő összegű folyósítással, 2023. 
március 31. napjáig való elszámolás mellett, összesen 39.320.000,- Ft, azaz 
harminckilencmillió-háromszázhúszezer forint támogatást nyújt. 

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

hogy az 1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés elkészítéséért: 
         a jegyző 
               - a költségvetés elkészítésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatás nyújtása végett a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a megállapodás aláírásáért: 
         a polgármester 
               - a megállapodás aláírásában való közreműködésért: 

                            a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. december 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére. 

 
Felelős: - a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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31.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének 
módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
 Közalapítvány elnöke 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 31. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági 
Rendezvénysorozat támogatási szerződésének 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 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most pedig 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, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most pedig a közbiztonsági és környezetvédelmi 
bizottság elnökét, Orosz Csaba képviselő urat kérdezem, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
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! A döntési javaslat szerint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, 
hogy az 589/2021. határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött 
támogatási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 
Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás összege 900 ezer Ft. A 
támogatás összege tartalmazza a támogatott költségek áfa tartalmát is. 
 
A döntés szerint a Közgyűlés hozzájárul,hogy az 589/2021. határozat 
alapján a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 
2021. június 3-án megkötött támogatási szerződés 4.1. pontja a 
következőképpen módosuljon: 
 

A támogató a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeget egy 
összegben a Támogatási szerződés 1. számú módosítását követően 15 
napon belül biztosítja. 
 
A Közgyűlés hozzájárul továbbá a határozatban ahhoz, hogy az 589/2021. 
határozat alapján a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási szerződés 5.2. 
pontja a következőképpen módosuljon: 
 

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2021. május 1., 
véghatárideje pedig 2021. december 31. lesz. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződés 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
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(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
842/2021. (IX.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

az 589/2021. (V. 28.) határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási 
szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 „3.1. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás összege 900.000,- Ft, azaz 
Kilencszázezer forint. A támogatás összege tartalmazza a támogatott költségek 
áfa tartalmát is.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul,hogy 

az 589/2021. (V. 28.) határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási 
szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„4.1. Támogató a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeget egy 
összegben a  Támogatási szerződés 1. sz. módosítását követően 15 napon 
belül biztosítja.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

az 589/2021. (V. 28.) határozat alapján a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2021. június 3-án megkötött támogatási 
szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„5.2. A támogatás felhasználásának  
kezdő időpontja: 2021. május 1. 
véghatárideje: 2021. december 31.” 

 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete 
szerinti támogatási szerződés 1. számú módosítását írja alá. 

 

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

Határidő:  2021. szeptember 30. 
 
32.  Javaslat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási 

szerződések jóváhagyására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Faragó Tiborné ügyvezető 
 (A meghívott helyett Szente Norbert jelent meg az alapítvány 
 képviseletében.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
32. napirendi pontunk, javaslat a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval 
kötendő ellátási szerződések jóváhagyására. 

 
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 bizottság tárgyalta, és 6 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta azzal, hogy 
nem az alapítvánnyal, hanem magával a misszióval jöjjön létre a 
szerződéskötés. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 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 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság támogatja 6 igen 
szavazattal a módosító javaslatot, hogy ne az alapítvánnyal, hanem a 
misszióval jöjjön létre az ellátási szerződés. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérdezem most pedig a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 
elnökét, dr. Székely Károlyt, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 5 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta ezekkel a kiegészítésekkel. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Ezt figyelembe véve tehát felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, 
hogy az előterjesztés I. és II. határozati javaslatokat tartalmaz. Mindkét 
határozati javaslatról külön-külön fogunk szavazni, illetve az ülésünk 
elején kézhez kaptak egy új előterjesztést a bizottságok javaslatai alapján. 
Kérem, hogy a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy 
kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. 
Jelentkezőt nem látok, ezért az I. döntési javaslatot ismertetem: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pszichiátriai 
betegek részére nyújtott nappali ellátás szociális szolgáltatás 
működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási 
szerződést köt. 
 
Aki a I. határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
843/2021. (IX.16.) határozata 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy DMJV Önkormányzata pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali 
ellátás szociális szolgáltatás működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, 
nyilvántartási száma: 09-01-0002111, képviselő: Faragó Tiborné kuratóriumi 
tag) ellátási szerződést köt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási 
szerződést aláírja és megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére.  

 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
részére küldje meg. 

 
Felelős: - a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
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Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a II. döntési javaslatra: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszióval ellátási szerződést köt. 
 
Aki a II. határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

844/2021. (IX.16.) határozata 
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy DMJV Önkormányzata szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval 
(4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, nyilvántartási 
száma: 09-01-0002111, képviselő: Faragó Tiborné kuratóriumi tag) ellátási 
szerződést köt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási 
szerződést aláírja és megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére.  

 

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

Határidő:    a szerződés aláírására: 2021. október 15. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
részére küldje meg. 

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

Határidő:    2021. szeptember 30. 
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33.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásra 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 33. napirendi pontunkra, amely javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához 
való csatlakozásra. 

 
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 bizottság tárgyalta, és ezt a 
nemes célt természetesen 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 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: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság az „A” változatú határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Természetesen bizottságunk 
is véleményezte, és 5 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-társaim! Felhívom mindenki 
figyelmét, hogy az előterjesztés „A” és „B” változatú határozati javaslatot 
tartalmaz. A véleményező bizottságok az „A” változatú határozati 
javaslatot támogatták. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Az „A” változatú döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban 
leírtaknak megfelelően jár el.  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és 
megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat 
1. és 2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2022. évre az „A” és „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat 
aláírja. 
 
Aki az „A” változatú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

845/2021. (IX.16.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2022. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
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pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak 
megfelelően jár el.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére.  

 

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

Határidő:  a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2021. október 1. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglaltak alapján a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2022. 
évre az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

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

Határidő: a pályázatok kiírására: 2021. október 5. 
 
34.  Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az 

Egészségmegőrzési Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó 
munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet igazgatója 
Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó Anna, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 
(A meghívottak megjelentek.) 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
34. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ gazdasági 
feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 
módosításának jóváhagyására. Tisztelettel köszöntöm Dózsáné dr. 
Sasvári Ildikót is, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetőjét. 

 

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. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a napirendi 
pontot tárgyalta, és 5 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 megismerte, és jóváhagyja a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ által megkötött, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 400/2015. 
határozatával jóváhagyott és 809/2017. határozatával módosított 
munkamegosztási megállapodás 2. számú módosításának tervezetét. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egészségmegőrzési Központ által 
megkötött munkamegosztási megállapodás 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 
jóváhagyólag írja alá.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az 
Egészségmegőrzési Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó 
munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
846/2021. (IX.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ 
gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 

módosításának jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte, és 
jóváhagyja a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az 
Egészségmegőrzési Központ által megkötött, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 400/2015. (VI. 18.) határozatával jóváhagyott és 
809/2017. (XII.14.) határozatával módosított munkamegosztási megállapodás 
2. számú módosításának tervezetét, melyet a határozat 1-2. melléklete 
tartalmaz. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Egészségmegőrzési Központ által 
megkötött munkamegosztási megállapodás 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyólag írja 
alá.  

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

Határidő: 2021. október 8. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

         a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

 

35.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi 
szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 35. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzati 
tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön 
szerződés megkötésére. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
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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 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot. 
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. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az egészségügyi 
szolgáltatók részére a feladatuk ellátásához, az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a haszonkölcsön szerződésben megjelölt orvosi 
rendelőhelyiségeket, valamint a közös használatú helyiségeket ingyenes 
használatba adja. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással 
bír arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. határozata 
alapján 27 millió 491 ezer 461 Ft/év lenne. A határozat alapján az 
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önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata zárszámadásához csatolni kell, valamint az 
illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény által 
meghatározott tartalmával egyetemben. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó 
egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
847/2021. (IX.16.) határozata 

az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal 
haszonkölcsön szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az egészségügyi szolgáltatók részére a feladatuk ellátásához, az 
önkormányzat tulajdonában lévő, a határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződésben megjelölt orvosi rendelőhelyiségeket, valamint a 
közös használatú helyiségeket ingyenes használatba adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti haszonkölcsön szerződéseket a területi 
ellátási kötelezettségű egészségügyi szolgáltatókkal jóváhagyólag írja alá.  

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő: 2021. október 31. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 
arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) 
határozata alapján 27.491.461,- Ft/év (2.290.955,- Ft/hó) lenne. A határozat 
alapján az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei útján köteles 
közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester       
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
          Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
36.  Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. 

Karácsony ünnepe) 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
36. napirendi pontunk, javaslat az időskorúak támogatása időpontjának 
meghatározására. 

 
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 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot. 

 
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: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság tárgyalta, és a határozati javaslatot 5 igen, 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
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Igen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 5 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt látok. Barta Endre 
alpolgármester úr, a szót megadom, parancsoljon! 

 
Barta Endre alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is 
örömömet szeretném kifejezni és köszönetemet, örülök, hogy ebben a 
nehéz helyzetben is sikerül támogatnunk a nyugdíjasokat, és a tavalyi 
évhez hasonlóan a leginkább rászorulók egy még magasabb összeget 
kapnak. Azt gondolom, hogy ezen az úton kell maradnunk, és talán majd 
ha nem állunk szemben nehézségekkel, akkor még emelni is tudjuk majd 
ezt az összeget, valamint a tévénézők vagy az online minket követőknek 
jelezném, hogy a Fidesz-frakciónak jelezzék majd, hogy tárgyaltuk ezt a 
napirendet, nehogy úgy járjanak, mint tavaly, amikor szintén nem voltak 
már itt ebben a teremben, nem voltak hajlandóak itt gombot nyomni, és 
két-három hónappal később kérdezték meg, hogy mi lesz a nyugdíjasok 
pénzével. Tehát legyenek szívesek majd ott valakinek jelezni nekik, hogy 
igenis tárgyaltuk ezt a napirendet, és karácsonykor a nyugdíjasok pénzt 
fognak kapni. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. További kérdés van-e? Jelentkezőt 
nem látok. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Karácsony ünnepe 
alkalmából 2021. december hónapban az időskorúak számára a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 26/2021. önkormányzati rendelete 4. alcímében 
meghatározott feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosít.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 24. § ötödik 
bekezdésében meghatározott kérelmek benyújtására rendelkezésre álló 
időszak 2022. január 3. napjától 2022. január 31. napjáig terjed. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az időskorúak támogatása időpontjának (2021. 
Karácsony ünnepe) meghatározásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
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Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

848/2021. (IX. 16.) határozata 

az időskorúak támogatása időpontjának (2021. Karácsony ünnepe) 
meghatározásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Karácsony ünnepe alkalmából 2021. december hónapban az időskorúak 
számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 26/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 4. alcímében meghatározott 
feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosít.  

 
2.   A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet 10.4 „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 
előirányzat során rendelkezésre áll. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdésében 
meghatározott kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak 2022. január 
3. napjától 2022. január 31. napjáig terjed. 

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

hogy az időskorúak támogatásának kifizetéséről a hatályos szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet és jelen határozat 1 és 2. pontja alapján gondoskodjon. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a Gazdasági Főosztály főosztályvezetője 
                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a Humán Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője 
                           a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály osztályvezetője 
 Határidő:  a határozat végrehajtására: 2022. február 28. 
 
37.  Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 
miatt bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
37. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat előirányzat 
átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 
bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására. 

 
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 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. És most 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 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
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 a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 17. „személyi 
juttatások” önként vállalt feladatok soráról 3 millió 30 ezer Ft összeget a 6. 
melléklet 6. „személyi juttatások” kötelező feladat sorára, valamint a 7. 
melléklet 17. „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó” önként vállalt feladatok soráról 423 ezer Ft-ot a 6. melléklet 4. 
„munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kötelező 
feladat sorára átcsoportosít, ezzel egyidejűleg a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását megemeli 3 millió 
453 ezer Ft-tal. 
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 



115 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előirányzat átcsoportosításáról az Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása miatt bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének 
biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

849/2021. (IX.16.) határozata 

előirányzat átcsoportosításáról az Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt 

bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetési rendelet 7. melléklet 17. „személyi juttatások” önként vállalt 
feladatok soráról 3.030.000,- Ft összeget, azaz Hárommillió-harmincezer 
forintot a 6. melléklet 6. „személyi juttatások” kötelező feladat sorára, valamint a 
7. melléklet 17. „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” 
önként vállalt feladatok soráról 423.000.-Ft, azaz Négyszázhuszonháromezer 
forintot a 6. melléklet 4. „munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó” kötelező feladat sorára átcsoportosít, ezzel egyidejűleg a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
intézményfinanszírozását megemeli 3.453.000.-Ft, azaz Hárommillió-
négyszázötvenháromezer forinttal. 

 

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 
módosításakor vegye figyelembe. 

 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a gazdasági főosztály vezetője 

 Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja 
 

38.  Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósággal 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
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Meghívott: Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója 
 (A meghívottak nem jelentek meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Beléptünk a finisbe. 38. napirendi pont, javaslat együttműködési 
megállapodás megkötésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal. 
 

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 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta a napirendi pontot. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Képviselők és Tisztelt Polgármester Úr! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnökét 
kérdezem, Motyovszki Mátyást ismét, hogy a bizottságuk véleményezte-e 
az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság a határozati 
javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen. Most a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 
elnökét, Orosz Csabát kérdezem, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most ismételten Szántó Pétert kérdezem, mint az 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnökét, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 6 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az 
ülésünk elején kézhez kapták az előterjesztést. Kérem, hogy a 
döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdés, hozzászólás, 
javaslataikat most tehetik meg. Orosz Csabának megadom a szót. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Köszönöm szépen, polgármester úr. Ez egy remek együttműködés lehet, 
és a városunk nyerhet vele, de rengeteg munkát kell beleraknunk, mert 
azonkívül, hogy megkötjük ezt a szerződést, ha nem teszünk hozzá 
munkát, akkor ebből nem lesz semmi, és minden marad a régiben. Én 
nagyon bízom benne, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával jó 
kapcsolatunk lesz. Rengeteg pedagógiai programjuk van, szerintem 
nagyon ügyesek és nagyon jók, ki kell használnunk ezt a lehetőséget. 
Egyben kérdésem van, ugye itt változtattunk ezen az előterjesztésen, és 
hogy kivettük belőle azt, hogy látogatóközpontot ugye nem építünk, mert 
már létezik, és azt nem kell létrehozni. Hát, ami most jelenleg ott lent van 
azért az arborétumban azért az nagyon messze van a látogatóközponttól, 
illetve a Mondbach kúria és arborétum projektben ugye pont hogy egy 
látogatóközpont épülne a jövő évben ezen a területen, ezt csak így 
feltettem kérdésként, nem tudom. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Lehet, hogy csak én nem figyeltem oda eléggé, hogy mi a kérdés. 
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Orosz Csaba képviselő: 
 

Kérdés az, hogy miért raktuk bele azt, hogy nem építünk oda 
látogatóközpontot, mikor van rá egy nyertes pályázatunk. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Rendben, értem. Az osztályvezetője ennek az osztálynak, aki ezzel 
foglalkozik, majd írásban akkor majd válaszol a képviselő úrnak. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal kötendő 
együttműködési megállapodást teljes terjedelmében megismerte és annak 
tartalmát elfogadja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködési megállapodás megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. 
Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
850/2021. (IX.16.) határozata 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködési megállapodás 
megkötéséről  

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozati 

javaslat mellékletét képező a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
kötendő együttműködési megállapodást teljes terjedelmében megismerte és 
annak tartalmát elfogadja. 

 
2.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

a Polgármestert, hogy az 1.) pontban megnevezett együttműködési 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                     a jegyző 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. szeptember 30.  
                        - az együttműködési megállapodás aláírására: 2021. október 8. 
 

39.  Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 
közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánítására 
és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
A 39. napirendi pontunk, javaslat az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére 
irányuló szándék kinyilvánítására és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. 
pontjának módosítására. 

 
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 bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Felhívom tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy 
ülésünk elején kézhez kapták az előterjesztést. Kérem, hogy a 
döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban nincsen, ahogy látom. 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 - a pályázati felhívás visszavonására 
tekintettel – az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási határain belül történő ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, mint 
Szolgáltatót közvetlenül megbízza a szolgáltató kiválasztására irányuló új 
eljárás eredményeként az új szolgáltatóval közszolgáltatási szerződés 
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megkötéséig tartó időszakra, de legfeljebb 1 évre, ami 2022. év január hó 
1. napjának 00:00 órájától 2022. december hó 31. napjának 24:00 órájáig 
tartó időszakot jelenti, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában, a 24. § (5) bekezdés a) 
pontjában és az (5a) bekezdésében foglalt előírások alapján a 
személyszállítási közszolgáltatás ellátásával, egyben a határozat utasítja a 
polgármester urat, hogy a határozatot közölje és a Volánbusz Zrt. által 
megküldött Közszolgáltatási szerződés tervezetét a Közgyűlés elé 
terjessze. 
 
A határozat továbbá a Közgyűlés a 781/2021. határozat 2. pontját az 
alábbiak szerint fogja módosítani: 
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 ezer Ft + Áfa ellenértéke 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, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megkötésére irányuló szándék 
kinyilvánításáról és a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosításáról  című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
851/2021. (IX.16.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás 
szerződés megkötésére irányuló szándék kinyilvánításáról és  

a 781/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontjának módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a pályázati 

felhívás visszavonására tekintettel – az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítási közszolgáltatás Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási határain belül történő ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, mint 
Szolgáltatót közvetlenül megbízza a szolgáltató kiválasztására irányuló új 
eljárás eredményeként az új szolgáltatóval közszolgáltatási szerződés 
megkötéséig tartó időszakra, de legfeljebb 1 (egy) évre (2022. év január hó 1. 
napjának 00:00 órájától 2022. év december hó 31. napjának 24:00 órájáig tartó 
időszakra), a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
24. § (4) bekezdés d) pontjában, a 24. § (5) bekezdés a) pontjában és az (5a) 
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bekezdésében foglalt előírások alapján a személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásával, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a 
Volánbusz Zrt. által megküldött Közszolgáltatási szerződés tervezete Közgyűlés 
elé terjesztésére. 

 
2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 781/2021. 

(VIII.26.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„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 + Áfa ellenértéke 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 
 
40.  Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés 

megkötésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk az utolsó nyílt üléses napirendi pontunkra, amely javaslat a 
Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön 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: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kapták az előterjesztést. Kérem, a 
döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt 
nem látok. A döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Koroknai Medical 
Kft. részére az általuk végzett magán egészségügyi tevékenység 
ellátásához, az önkormányzat tulajdonában lévő, a haszonkölcsön 
szerződésben megjelölt helyiségeket ingyenes használatba adja. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést a 
Koroknai Medical Kft.-vel jóváhagyólag írja alá.  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással 
bír arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. határozata 
alapján 22 millió 991 ezer 674 Ft/év lenne. A határozat alapján az 
önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata zárszámadásához csatolni kell, valamint az 
illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény által 
meghatározott tartalmával egyetemben. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön 
szerződés megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
852/2021. (IX.16.) határozata 

a Koroknai Medical Kft.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Koroknai Medical Kft. (székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150; 
cg.:01-09-888515; adószám: 14092020-2-42)  részére az általuk végzett magán 
egészségügyi tevékenység ellátásához, az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben megjelölt 
helyiségeket ingyenes használatba adja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti haszonkölcsön szerződést a Koroknai 
Medical Kft.-vel (székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 148-150; cg.:01-09-
888515; adószám: 14092020-2-42)  jóváhagyólag írja alá.  

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy az építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata 
alapján 22.991.674,- Ft/év (1.915.973,- Ft/hó) lenne. A határozat alapján az 
önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett támogatásnak 
minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei útján köteles 
közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester       

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
          Határidő: 2021. szeptember 22. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! Az SZMSZ 39. §-a értelmében az írásbeli 
interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb 8 nappal, a szóbeli 
interpellációt pedig az ülés napját megelőző második nap 9,00 óráig kell a 
polgármesternél írásban bejelenteni. Ilyen bejelentés nem érkezett, ezért 
interpellációra nincs lehetőség, interpellációnak nem minősülő kérdés 
azonban lehetséges. Kérdezem, hogy ilyen kérdés van-e. Motyovszki 
Mátyás képviselő úr, parancsoljon! 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egész más 
dologról szeretnék beszélni. Igenis élt a városunk, a hétvégén rengeteg 
nagyon színes program gazdagította a városunkat, sok lehetőség közül 
tudtak válogatni az itt élők és mások is. Ebből egyet szeretnék kiemelni, 
mégpedig miután hetven éves a városunk és a Dunaújváros 70 keretében 
került sor a Magyar Birkózó Szövetséggel vállvetve, a DKSE 
megrendezésében a veterán magyar bajnokságra, és utána napon, 
hétvégén pedig a diákolimpiára. Nagyon színvonalas verseny volt 
rengeteg nézővel, de ami nagyon fontos, amit szeretnék is tolmácsolni, a 
Magyar Birkózó Szövetség szeretné Dunaújváros Önkormányzatának 
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köszönetét kifejezni azért, hogy támogatta ezt az egyébként nagyon 
színvonalas és jó versenyt, és polgármester úrnak pedig külön köszönet 
azért, hogy támogatta ennek az eseménysorozatnak a megrendezését. 
Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Öröm számunkra, én azt gondolom, hogy 
kimondhatjuk, hogy öröm számunkra, hogyha ilyen nívós rendezvény 
megrendezésre kerül a városunkban, és külön köszönöm az elnökének, 
Németh Szilárdnak, hogy köszöni a támogatásunkat, megtisztelő 
számomra.  
 
Tisztelt Képviselő-társaim! További jelentkezőt nem látok a monitoron, 
ezáltal szeretném jelezni, hogy az ülés elején is ahogy jeleztem, a 
következő napirendi pontot majd zárt ülésen tárgyaljuk meg. És felhívom a 
figyelmet, hogy a zárt ülésen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 46. § (3) bekezdése értelmében: 
 
„A zárt ülésen csak a képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testület 
tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, 
továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös 
önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A 
nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt 
nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen 
törvény, vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az 
érintett meghívása.” 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a nyílt ülést 12 óra 23 perckor 
berekesztem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, és 
köszönöm szépen a munkájukat és a megtisztelő figyelmet a 
tévénézőknek, illetve az online minket figyelőknek. Köszönöm szépen. 
További szép napot kívánok önöknek, és akkor kérem azokat, akik nem 
érintettek az ügyben, azok hagyják el. Képviselő-társaim, maradjanak itt! 
Folytatjuk a zárt üléssel a munkát.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 

 
 
 

 


