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Pintér Tamás polgármester: 
 

Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
képviselő-társaimat, a hivatal megjelent munkatársait és mindenkit, aki az 
interneten vagy tévén keresztül követi a mai közgyűlésünket.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 2021. október 21-ei nyílt ülését 9 óra 1 perckor 
megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 képviselő közül megjelent 12 fő. 
Kérem, hogy mindenki nyomja be a jelenléti gombját, aki itt 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 28 napot vettem igénybe.  
 
Ülésünk elején képviselő-társaim aláírtak egy összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatot a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó 
előterjesztés esetében (ugye ez a meghívó szerinti 9. napirendi pont). 
Kérem, hogy titoktartási kötelezettségüknek tegyenek eleget. 
 
A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt napirendi pontjait, 
melyek a következők: 

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

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

 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 

kerti hulladék égetés szabályairól szóló …/2021. (…) önkormányzati 
rendeletének megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag 

Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének 
biztosítására 

 



3 

 

8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
9.  Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
10.  Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 

kiválasztására 
 

11.  Javaslat öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 
szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása 
 

12.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadására 
 

13.  Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, valamint 
új csuklósbusz igény kinyilvánítására 

 
14.  Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges intézkedések meghozatalára 
 

15.  Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 
szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 
 

16.  Javaslat tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
részére 

 
17.  Javaslat a dunaújvárosi 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 

Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon található termálkút 
üzemeltetésére 

 
18.  Javaslat Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására és forrás 

biztosítására a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben 

 
19.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

624/2019. (X.31.) határozata és kölcsönszerződés módosítására – 
Dunaújváros, Erdősor 33 Társasház  

 
20.  Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási 

Polgárőrség részére 
 

21.  Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
22.  Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének 

elbírálására 
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23.  Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítására 

 
24.  Javaslat a Városi Tornacsarnok elnevezésére 

 
25.  Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére 

 
26. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 

jóváhagyására 
 

27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 
szerződés módosítására 

 
28.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosítására 
 
29.  Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 

szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
 

30.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának 
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására 

 
31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-átvállalási 

megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
749/2021. (VII.15.) határozatának módosítására 

 
32.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 

 
33.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának módosítására 
 

34.  Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 
előzetes döntés meghozatalára 

 
35.  Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi 

támogatására 
 

36.  Javaslat a TOP-6-2-1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása 
projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 

 
37.  Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai 

fejújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 

 
38.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – 

TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2020. évi ellentételezés  
 

39.  Javaslat a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések 

meghozatalára 
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40.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt 
eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
41.  Javaslat az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos 

kutak terezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosítására 
 

42.  Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
43.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a 3053 hrsz-on 
 

44.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a Fiastyúk utcában 

 
45.  Javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés 

megkötésére 
 

46.  Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére a 3371/4 helyrajzi számú 
ingatlan vonatkozásában 

 
47.  Javaslat a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési 

tervének korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 
48.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 

 
49.  Javaslat Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálataira 

 
50.  Javaslat a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű 

rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatai 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

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

begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán kötött 
vállalkozási keretszerződés módosítására 

 
52.  Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial Kft.-

vel, játszótér létesítése céljából 
 
53.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás megkötésére 
 

54.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 2. számú módosítására 
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55.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási 
szünet elrendelésére 

 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy az SZMSZ 14. § (6) 
bekezdése szerint az írásban ki nem küldött - előkészítés alatt álló - 
napirendi pontot (előterjesztést) a meghívóban külön megjegyzéssel kell 
szerepeltetni. Az ilyen napirendi pontot a döntési javaslattal együtt a 
közgyűlési tagok számának megfelelő példányban és ezen felül kettő 
példányban papír alapon az ülést megelőző nap 13,00 óráig kell leadni a 
polgármesteri hivatal közgyűlés üléseinek előkészítését végző szervezeti 
egysége részére. A napirendi pont - közgyűlés megkezdése előtt a 
képviselők részére történő - kiosztásról e szervezeti egység gondoskodik. 
 
A közgyűlési meghívóban egy olyan napirendi pont (14.) szerepel, amely a 
meghívó kiküldésekor előkészítés alatt állt, amelyet a meghívó jelzett. Az 
ülésünk elején pedig kézhez kapták magát az előterjesztést is. A 
közgyűlés előkészítése az SZMSZ-nek megfelelően történt, ezért e 
napirendi pont is tárgyalható a mai ülésünkön. 
 
Most pedig döntenünk szükséges a nyílt ülés napirendi pontjairól. 
 
Aki ezekkel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

869/2021. (X.21.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. október 21-ei 
nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

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

 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
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5.  Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a településkép 
védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 
kerti hulladék égetés szabályairól szóló …/2021. (…) önkormányzati 
rendeletének megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag 

Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének 
biztosítására 

 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 

felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
9.  Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
10.  Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 

kiválasztására 
 

11.  Javaslat öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 
szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása 

 
12.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadására 

 
13.  Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, valamint 
új csuklósbusz igény kinyilvánítására 

 
14.  Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges intézkedések meghozatalára 
 

15.  Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 
szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 
 

16.  Javaslat tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
részére 

 
17.  Javaslat a dunaújvárosi 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 

Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon található termálkút 
üzemeltetésére 

 
18.  Javaslat Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására és forrás 

biztosítására a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben 
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19.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
624/2019. (X.31.) határozata és kölcsönszerződés módosítására – 
Dunaújváros, Erdősor 33 Társasház  

 
20.  Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási 

Polgárőrség részére 
 

21.  Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
22.  Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének 

elbírálására 
 

23.  Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítására 

 
24.  Javaslat a Városi Tornacsarnok elnevezésére 

 
25.  Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére 

 
26. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 

jóváhagyására 
 

27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 
szerződés módosítására 

 
28.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosítására 
 
29.  Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 

szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
 

30.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának 
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására 

 
31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-átvállalási 

megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
749/2021. (VII.15.) határozatának módosítására 

 
32.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 

 
33.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának módosítására 
 

34.  Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 
előzetes döntés meghozatalára 

 
35.  Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi 

támogatására 
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36.  Javaslat a TOP-6-2-1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása 
projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 

 
37.  Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai 

fejújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 

 
38.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – 

TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2020. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására 

 

39.  Javaslat a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések 

meghozatalára 
 
40.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt 

eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

41.  Javaslat az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos 
kutak terezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosítására 

 
42.  Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

43.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 3053 hrsz-on 

 
44.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a Fiastyúk utcában 
 

45.  Javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés 
megkötésére 

 
46.  Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére a 3371/4 helyrajzi számú 

ingatlan vonatkozásában 
 

47.  Javaslat a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési 
tervének korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 
48.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 

 
49.  Javaslat Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálataira 

 
50.  Javaslat a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű 

rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatai 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 



10 

 

51.  Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 
begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán kötött 
vállalkozási keretszerződés módosítására 

 
52.  Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial Kft.-

vel, játszótér létesítése céljából 
 
53.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás megkötésére 
 

54.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 2. számú módosítására 

 
55.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendelésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
13 igen szavazattal elfogadtuk, és szeretném jelezni, hogy azért 13, nem 
pedig 12, mert időközben megérkezett Barta Endre alpolgármester úr is. A 
testületünk tehát továbbra is határozatképes.  
 
Most pedig szavazást rendelek el a meghívott személyek részére 
tanácskozási jog biztosításáról. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

870/2021. (X.21.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. október 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Elfogadott napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta 

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

 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 
kerti hulladék égetés szabályairól szóló …/2021. (…) önkormányzati 
rendeletének megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag 

Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének 
biztosítására 

 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 

felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
9.  Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
10.  Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 

kiválasztására 
 

11.  Javaslat öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 
szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása 

 
12.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadására 

 
13.  Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, valamint 
új csuklósbusz igény kinyilvánítására 

 
14.  Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges intézkedések meghozatalára 
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15.  Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 
szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 
 

16.  Javaslat tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
részére 

 
17.  Javaslat a dunaújvárosi 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 

Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon található termálkút 
üzemeltetésére 

 
18.  Javaslat Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására és forrás 

biztosítására a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben 

 
19.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

624/2019. (X.31.) határozata és kölcsönszerződés módosítására – 
Dunaújváros, Erdősor 33 Társasház  

 
20.  Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási 

Polgárőrség részére 
 

21.  Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
22.  Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének 

elbírálására 
 

23.  Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítására 

 
24.  Javaslat a Városi Tornacsarnok elnevezésére 

 
25.  Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet részére 

 
26. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 

jóváhagyására 
 

27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 
szerződés módosítására 

 
28.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosítására 
 
29.  Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról 

szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
 

30.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának 
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására 
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31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-átvállalási 
megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
749/2021. (VII.15.) határozatának módosítására 

 
32.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására 

 
33.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának módosítására 
 

34.  Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 
előzetes döntés meghozatalára 

 
35.  Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi 

támogatására 
 

36.  Javaslat a TOP-6-2-1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása 
projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 

 
37.  Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai 

fejújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 

 
38.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – 

TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2020. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására 

 

39.  Javaslat a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések 

meghozatalára 
 
40.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt 

eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

41.  Javaslat az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos 
kutak terezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosítására 

 
42.  Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

43.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 3053 hrsz-on 

 
44.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a Fiastyúk utcában 
 

45.  Javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés 
megkötésére 

 
46.  Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére a 3371/4 helyrajzi számú 

ingatlan vonatkozásában 
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47.  Javaslat a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési 
tervének korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 
48.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére 

 
49.  Javaslat Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálataira 

 
50.  Javaslat a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű 

rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatai 
tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

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

begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán kötött 
vállalkozási keretszerződés módosítására 

 
52.  Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial Kft.-

vel, játszótér létesítése céljából 
 
53.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás megkötésére 
 

54.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 2. számú módosítására 

 
55.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási 

szünet elrendelésére 
 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése 

óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Elkezdjük munkánkat 1. napirendi pontunkkal, tájékoztató a polgármesteri 
hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett munkájáról és a 
meghozott polgármesteri döntésekről. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Motyovszki 
Mátyás képviselő úr, megadom a szót önnek, parancsoljon! 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy 
örömhírről szeretnék beszámolni a nagy nyilvánosság előtt. Ugye több 
önkormányzati cikluson átívelő probléma oldódott meg, tegnapelőtti napon 
történt meg az átadása a Felső Duna-parti 15 db kihelyezett napelemes 
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lámpának. Ugye az előző önkormányzat képviselőinek is ez nagy álma 
volt, de hát mint tudjuk, minden álom annyit ér amennyit megvalósítunk 
belőle. Szép emlékű Utassy Éva képviselő-társunk kezdeményezése volt, 
amit természetesen többen felkaroltunk, és a közelmúltban megvalósult ez 
a nagyon sokakat és nagyon sok dunaújvárosinak örömet okozó 
beruházás. Az csak az egyik része ennek az örömhírnek, hogy végre 
fénybe borult a városnak ezen része is, viszont ami emellett nagyon 
fontos, hogy a mentén gondolkodva valósult meg, hogy egyrészt egy 
környezetbarát és nagyon költséghatékony megvalósítás történjen, ami 
azt hiszem, hogy az egész városnak azon kívül, hogy egy klassz dolog, 
még egy pluszt adott. És ez már a második ilyen világítási projekt a 
városban, a Bocskai út mögötti lépcsőn kívül, ami úgy tűnik, hogy nagyon 
jó be fog válni, és ez tovább sarkallja a képviselő-társunkat arra, hogy 
fölmérjük a város több olyan területét, ahol később hasonló módon tudjuk 
javítani az embereknek a közérzetét, komfortérzetét, úgyhogy nagyon 
szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben, 
elsősorban Mezei Zsolt alpolgármester úrnak, aki a legnagyobb részben 
végigvitte ezt a dolgot, és a körzetben lakók, én még külön szeretném 
megköszönni Novák Katicának is, aki nagyon tevékenyen részt vett ennek 
a projektnek az előkészítésében és megvalósításában, úgyhogy nagyon 
örülök, hogy ez megvalósult, és remélem, hogy sok örömet fog okozni a 
városlakóknak. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Gombos István képviselő úr jelentkezett 
szólásra. Képviselő úr, parancsoljon! Megadom a szót. 

 
Gombos István képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Pintér Tamás polgármester úrnak jeleztem korábban, hogy ma 3/4 12-kor 
el kell, hogy menjek halaszthatatlan okok miatt. A másik, lehet, hogy 
viccesnek tűnik, de még mielőbb bárki arra gondolna, hogy rokoni szál köt 
Gombos Ervinhez, szeretném bejelenteni, hogy nem. Harmadsorban 
pedig a tegnapi közbiztonsági, környezetvédelmi bizottságin fölvetettem 
azt az örökzöld témát, ami a mozgáskorlátozott parkolókkal kapcsolatos 
kérdéseket veti fel. Elsősorban azt, hogy az utóbbi időben egyre inkább, 
egyre többször tapasztalható az, hogy a mozgáskorlátozott parkolókat 
indokolatlanul, igazolvány nélkül használják. Ez elkeserítő, mert azt 
gondolom, hogy az a tábla, ami jelzi, hogy valami oknál fogva ott 
mozgáskorlátozott parkolót vagyunk kénytelenek fönntartani, azt figyelmen 
kívül hagyják. Én a tegnapi bizottságin kértem azt, hogyha egy mód van 
rá, tekintsük át a városüzemeltetési osztálynak azon részét, akik ebbe a 
folyamatba, ebbe a munkába be tudnának szállni, vagy segítséget 
tudnának nyújtani a rászoruló mozgáskorlátozottaknak. Sok esetben 
sajnálatos módon a mozgáskorlátozott parkolók mérete hiányos. Én azt 
kértem a tegnapi napon, hogy a lehetőségekhez mérten, ha nem is az 
egész parkoló felfestésére gondolok, hanem legalább a mozgáskorlátozott 
parkolók helyét, ez a 3,6 méter, azt hiszem, ez a szabvány, ezt a felfestést 



16 

 

oldják meg, ugyanakkor fessék fel a mozgáskorlátozott jelet, mert sokszor 
és sokan arra hivatkoznak érdekes módon, hogy nem vették észre a 
táblát. Tehát ebben tisztelettel kérem polgármester úr közreműködő 
segítségét és természetesen képviselő-társaimét is. Köszönöm a szót. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Én is akkor tisztelettel kérem a hivatal 
munkatársait, hogy tegyenek eleget képviselő úr kérésének, és vizsgálják 
meg, hogy melyek azok a parkolók, ahogy ilyen felfestés szükséges. 
Lőrinczi Konrád, képviselő úr, megadom önnek a szót. Parancsoljon! 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 
 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Polgármester Úr! Igen, Motyovszki Mátyás képviselő úrral egyetértek, 
valóban ez a Felső Duna-parti beruházás, hogy a Felső Duna-parti 
sétányon kiépüljön a közvilágítás, ez egy fontos fejlesztés volt. Ennek az 
első üteme a Zöld Város Projektben megvalósult közvilágítás kiépítés, 
amely közvetlenül a kórház háta mögötti területen többek között a 
közvilágítást is javította, illetve a lépcsőknek a javítása és közvilágítással 
ellátása is megtörtént. Annyit kértem, hogyha lehetséges, akkor ezen a 
Felső Duna-parti sétányon ne mozgásérzékelős módon történjen a 
közvilágítás, hiszen a közbiztonságot, ha folyamatosan világít az égő azon 
a területen, az jelentősen befolyásolja, illetve növeli. Mindenképpen örülök 
a beruházásnak, támogattam korábban is. Gyakorlatilag úgy tekintem, 
hogy az első ütem után, amelyik a Zöld Város Projektben valósult meg, ez 
gyakorlatilag a második ütem, és ebben egyetértünk, igen, ez egy hasznos 
beruházás volt. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Mindannyian egyetértünk, és én is akkor 
ezúton is szeretném Novák Katicának is megköszönni, hogy olyan sokat 
lobbizott Utassy Éva elhunyt képviselő-társunk halála után azért, hogy 
megvalósulhasson, illetve képviselő úrnak is a gondolatmenete, az is 
ahogy mi nem tudtuk akkor, de egyébként benne van ezekben a 
lámpákban, hogy folyamatos világítással rendelkezik ez a lámpatest, és 
amikor odaérnek, akkor egy nagyon erős világítást is megkap az, aki arra 
halad, úgyhogy én ezúton is köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben 
a munkában. A napirendi pont vitáját lezárom, hiszen többi hozzászólást 
nem látok. 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. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
871/2021. (X.21.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes 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 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 2. napirendi pontunkra, amely jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szól. Tisztelt Képviselő-társaim! Az 
előterjesztés egy fejezetből áll. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
szavazást elindítjuk. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
872/2021. (X.21.) 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. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A rendelet módosítja a költségvetés 
előkészítését, a versenytárgyalásra és pályázatra vonatkozó általános 
szabályokat, 100.000,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra emeli a külön eljárás 
lefolytatása nélküli beszerzések értékhatárát, továbbá tartalmazza a 
legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások felülvizsgálatát. 
 



19 

 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – 
megalkotta az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2021. 
önkormányzati rendeletet. 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének 

a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek 
bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. önkormányzati rendeletének 
módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! A napirendi pontot a szociális, 
egészségügyi és lakhatási bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új 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: A rendelet a lakásrendelet 1. számú mellékletét módosítja. 
 
Aki a rendelettervezetet pedig elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol 
lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – megalkotta a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 25/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2021. 
önkormányzati rendeletet. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2017. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2021. önkormányzati 
rendeletet. 

 
5.  Javaslat Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének a településkép 

védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 
43/2017. önkormányzati rendelet módosítására. 

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

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

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A javaslatot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a rendelettervezetet 6 
igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő-társaim figyelmét felhívom, 
hogy az előterjesztés egy rendelettervezetet és egy határozati javaslatot 
tartalmaz. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Nincs. 

 
Először a rendelettervezetről döntünk. A döntési javaslatot ismertetem: A 
településkép védelméről szóló rendelet elfogadása óta eltelt időben több 
módosítási igény merült fel, többek között a klímaberendezések kültéri 
egységeinek elhelyezésével kapcsolatban. A rendelet használata során 
egyéb problémák is felmerültek, amelyeket a rendeletmódosításba 
beépítettünk. A védett épületek száma is bővült, többek között a 80-as 
években, vagy utánuk épült épületekkel. 2021-ben a jogszabályi környezet 
jelentősen megváltozott, amit szintén követünk a rendelet módosításával. 

 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – megalkotta a településkép 
védelméről szóló 43/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2021. 
önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a településkép védelméről szóló 43/2017. 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2021. önkormányzati 
rendeletet. 
 
Most pedig a határozati javaslatról döntünk. A döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés elfogadja, hogy  a Közgyűlés a településkép 
védelméről szóló 43/2017. számú önkormányzati rendelet 1. számú 
függelékét kiegészíti a határozat mellékleteivel. 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
településkép védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 
függelékének kiegészítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
873/2021. (X.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 
43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet függelékének kiegészítéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja, hogy  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 
43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékét kiegészíti a jelen 
határozat mellékleteivel. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről 

szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének 2021. október 21. 
napján elfogadott módosításának hatályba lépése 

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló …/2021. (…) 
önkormányzati rendeletének megalkotására 

 Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 6. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének avar és kerti hulladék égetés 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására.  
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi bizottság 
az előterjesztést tárgyalta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta 5 
igen szavazattal. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság elnökét, Orosz Csaba elnök urat, 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, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új előterjesztést. Kérem, 
a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Az ülés elején kézhez kapták a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnökének állásfoglalását is. Kérdés, 
hozzászólásra megadom a szót Orosz Csaba képviselő úrnak. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tudjuk jól, hogy ezzel az új 
avarégetési rendeletünkkel megint kiszabadítunk egy szellemet a 
palackból. A lakosság egyik része szeretné, hogy legyen avarégetés, a 
másik pedig nem, de erre megoldást kell találnunk. A lakóházas, családi 
házas övezetben nagy mennyiségben keletkező zöld hulladékkal valamit 
kezdeni kell. Ugye a Fejér Megyei Önkormányzat is támogatta a 
rendeletet, de ő is felhívja a figyelmet, elsősorban a komposztálást 
támogatja. Azokat a vírusos, beteg ágak elégetését javasoljuk mi is 
elégetésre, amelyeket nem lehet komposztálni. Aki a rendszabályokat 
nem tartja be, ott a katasztrófavédelem és a rendőrség büntetést fog 
foganatosítani, a katasztrófavédelem 20 ezer és 3 millió Ft között az eset 
súlyosságától függően tud szankcionálni. Szigorítottunk az eddigi 
rendelkezésünkön, rendeletünkön, ugyanis most már csak szerdán és 
pénteken lehet majd avart égetni az idei év végéig. Amire felhívnám a 
lakosság figyelmét, hogy szemetet viszont sosem szabad, tehát ez 
vágástéri hulladék, kerti hulladék avarégetéséről szól, a szemétégetés, az 
már nem fér ebbe bele. Köszönöm. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Én is nagy tisztelettel kérem a lakosokat, 
akik ezzel a lehetőséggel szeretnének élni, hogy a környezetükre 
legyenek figyelemmel, és úgy végezzék el ezeket a munkákat, illetve 
szeretném megkérni az illetékes osztályt arra, hogy vizsgálják meg azt, 
hogy kisebb csoportokban összefogva lehet-e külön olyan komposztálási 
lehetőséget megvalósítani, amelyet az önkormányzat is támogathat, amely 
által ezzel az avarégetést tudjuk csökkenteni. Hogyha további kérdés 
nincsen, akkor a döntési javaslatot ismertetem: A rendelet lehetővé teszi 
2021. december 31-ig az avar és kerti hulladék égetését szerdai és 
pénteki napokon a munkaszüneti napok (ünnepnapok) kivételével. 

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy ülés elején kézhez 
kaptak egy új előterjesztést. A döntéshozatalnál pedig ezt vegyék 
figyelembe. 

 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – megalkotta az avar és kerti 
hulladékégetés szabályairól szóló 33/2021. önkormányzati rendeletet. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta az avar és kerti hulladékégetés szabályairól szóló 
33/2021. önkormányzati rendeletet. 
 

7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag 
Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz 
fedezetének biztosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 7. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között 
létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás 
alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
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Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán 
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között 
létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás 
alapján a pénzeszköz átadásának kötelezettségét egyéb működési célú 
támogatásként teljesíti. 
 
A Közgyűlés a kötelezettségre 2021. évben 34.941.000,- Ft összeg erejéig 
forrást biztosít átcsoportosítás útján. 
 
Aki a 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 
és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és 
közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz 
fedezetének biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
874/2021. (X. 21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 
Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 

határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének 
biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 
Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási 
határmódosítási megállapodás alapján a pénzeszköz átadásának 
kötelezettségét egyéb működési célú támogatásként teljesíti. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 
1. pontjában hivatkozott kötelezettségre 2021. évben 34.941.000.- Ft összeg 
erejéig forrást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 
7. melléklet 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok cím, 4. Ellátottak 
pénzbeli juttatásai kiadási sorról a 8. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és 
egyéb kiadásai cím, 5. Egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján. 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltak szerint 
a 2021. évi önkormányzati költségvetés módosításakor vegye figyelembe, 
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetés összeállítása során az érintett vállalkozás adóelőlegének alapján 
76.590.000.- Ft-ot egyéb működési célú támogatásként tervezze. 

 
Felelős: - a 2021. évi költségvetés módosításáért és a 2022. évi költségvetés  

    tervezéséért: 
                    a jegyző 

  - a 2021. évi költségvetés módosításában és a 2022. évi költségvetés  
    tervezésében való közreműködésért: 

                    a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a soron következő 2021. évi költségvetés módosítás időpontja, 

     továbbá a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” 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 
 Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója 
  (A meghívott nem jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 8. napirendi pontunkra, amely javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási 
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szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására. 
 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig kérem a jegyző urat, hogy 
ismertesse a közbeszerzési és bíráló bizottság véleményét. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! 
A közbeszerzési és bíráló bizottság 2021. október 19-én, kedden 15 óra 
15 perckor ülést tartott, és 1. napirendi pontként tárgyalta a tárgybeli 
napirendi pontot, és elnök úr távolléte okán én ismertetem a bizottság 
véleményét, mely a következő: Az Önkormányzat Közbeszerzési és Bíráló 
Bizottságának 24/2021. (X.19.) határozata tehát a következő: Az 
Önkormányzat Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága 6 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak minősítette a napirendi pont tárgyát képező előterjesztést, és 
támogatta a javított, tehát a kiosztott határozati javaslattervezetet. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, jegyző úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati javaslatot. 
Kérem, a döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés 798/2021. határozatával támogatta „Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, 
hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a Groupama 
Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevők által 
benyújtott ajánlatok érvényesek, azok megfelelnek az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó 
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 
 
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, 
hogy az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
ajánlattevő benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, amelyre tekintettel az UNIQA Biztosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok 
alapján az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 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 összege a teljes szerződéses időszakra (2022. január 1. 
és 2023. december 31. napja között) nettó 39.847.656,- Ft +Áfa, összesen 
bruttó 50.606.523,- Ft.  
                                                                              
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! Bocsánat! 
Nem szavazás. Merthogy a szavazás, az név szerint fog történni. 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. 
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Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után tehát 
álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - igen 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád- igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen  
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - igen  
Dr. Székely Károly - igen 
Tóth Kálmán - igen 
És az én szavazatom - igen 
 
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással el lett fogadva. 

 

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és 
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról című határozati javaslatot 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
875/2021. (X.21.) határozata 

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

eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 798/2021. 
(VIII.26.) határozatával támogatta „Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás 
megrendelése” 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 Aegon Magyarország 
Általános Biztosító Zrt.  (székhely: 1091 Budapest Üllői út 1.), a Groupama 
Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok 
érvényesek, azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban – különösen a 
Kbt.-ben – foglaltaknak. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az UNIQA Biztosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest Róbert 
Károly Körút 70-74.) ajánlattevő benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg 
a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, melyre tekintettel az UNIQA Biztosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglalt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt.  (székhely: 1091 Budapest Üllői út 1.), 
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 összege a teljes szerződéses időszakra (2022. január 1. és 
2023. december 31. napja között) nettó 39.847.656,- Ft +Áfa, összesen bruttó 
50.606.523,- Ft.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Gazdasági Főosztály vezetője 
                 a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2021. november 19. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
Jegyzőt, hogy az 5. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022-2023. évi 
költségvetések tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: a költségvetés tervezéséért: 

a Jegyző 
a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
a Gazdasági Főosztály vezetője 
a Vagyonkezelési Osztály vezetője 

Határidő:    a 2022-2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

7. 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: 

                       az aljegyző 
Határidő:       az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában 
                       történő megküldésére: 2021. november 5. 
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9.  Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs 
elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 
 Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. vezérigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
9. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat „Dunaújváros közterületein 
rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás 
megindítására.  

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A bizottság 
véleményezte az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most pedig kérem a jegyző urat, hogy ismertesse a 
közbeszerzési és bíráló bizottság véleményét.  

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Az Önkormányzat Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága október 19-én, 
kedden megtartott ülésén 2. napirendi pontként tárgyalta a tárgybeli 
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napirendi pontot, és ugye ismételten elnök úr távolléte miatt ismertetem a 
bizottság véleményét, mely a 25/2021. számú KBB határozat. Tehát az 
Önkormányzat Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága 6 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak minősítette a napirendi pont tárgyát képező előterjesztést, és 
támogatta a határozati javaslat tervezetét. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés a „Dunaújváros közterületein 
rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, a határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 
 
A Közgyűlés elhatározza, hogy a kötelezettségvállalás 2022.-2024. évben 
megvalósuló szolgáltatás megrendelés fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2022.-2024. évi költségvetésében figyelembe 
veszi, és a határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elektronikus 
közbeszerzési rendszer használatával az eljárás megindításáról. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja… Itt sem fogjuk megúszni. 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. 
 
Tehát Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy ismét a nevük felolvasása 
után álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - igen 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - 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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Tóth Kálmán - igen 
És én is igennel szavazok.  
 
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem, és 0 
tartózkodással elfogadtuk.  

 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
elfogadásáról, az eljárás megindításáról című határozati javaslatot 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
876/2021.(X.21.) határozata 

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak 

elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros 
közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák 
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt (hirdetménnyel 
induló) közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatározza, hogy 

1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2022.-2024. évben megvalósuló 
szolgáltatás megrendelés fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022.-2024. évi költségvetésében figyelembe veszi, és jelen 
határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges fedezetet biztosítja. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon az elektronikus közbeszerzési rendszer 
használatával az eljárás megindításáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      az aljegyző 

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2021. november 12. 
 

10.  Javaslat köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők 
kiválasztására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk a 10. napirendi pontunkra, amely javaslat köztemetési 
szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők kiválasztására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Szeretném 
jelezni, hogy 12 főre csökkent a jelen lévő képviselők száma. A döntési 
javaslatot ismertetem amennyiben nincsen hozzászólás: A Közgyűlés 
köztemetési szolgáltatás nyújtása céljából ajánlattételre felkéri az alábbi 
temetkezési szolgáltatókat: 
- ANNAMATIA-KEGYELET Temetkezési és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
- BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
- Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
                                                                              

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó 
pályázathoz ajánlattévők kiválasztásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
877/2021. (X.21.) számú határozata 

köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők kiválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési 

szolgáltatás nyújtása céljából ajánlattételre felkéri az alábbi temetkezési 
szolgáltatókat: 
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ANNAMATIA-KEGYELET Temetkezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság. 
Székhely: 2427 Baracs, Ifjúság utca 30. 
Fióktelep: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 55. 
 
BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45. 
 
Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cím: 2400 Dunaújváros, Temető utca 60/b.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás elkészítésére és az ajánlattévők részére 
történő megküldésére. 

 
Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 

 polgármester 
Felelős:   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 a  Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Most 10 perc szünetet rendelek el. 

 
Szünet 
Szünet után: 
 

11.  Javaslat öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati 
tulajdonú szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 
Kérem képviselő-társaimat, hogy foglalják el a helyüket. Tisztelt Képviselő-
társaim! A munkánkat folytatjuk 9 óra 57 perckor. Megállapítom, hogy 12 
képviselő továbbra is jelen van, a testületünk határozatképes. Áttérünk a 
11. 13, akkor kérem a jelenléti gombot, azt nyomják be a 
szavazógépükön.  
 
Áttérünk a 11. napirendi pontunkra, amely javaslat öt dunaújvárosi 
intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú szakember lakásra 
bérlőkijelölés jog biztosítására. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
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Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán 
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi 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: A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. képviselőjével a Dunaújváros, Batsányi út 15/b 1. 2. 
szám és a Dunaújváros, Dobó István út 12. fszt. 1. szám alatt található, a 
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet képviselőjével a Dunaújváros, 
Bóna István utca 2. 4. 2. szám alatt található, a Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza képviselőjével a Dunaújváros, Erdő sor 41. 3. 3. szám 
alatt található, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
képviselőjével a Dunaújváros, Esze Tamás utca 10. fszt. 1. szám alatt 
található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum képviselőjével a 
Dunaújváros, Munkácsy Mihály utca 2. 3. 3. szám alatt található 
önkormányzati ingatlanokra határozott, 5 éves időtartamra. 
                                                                         

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek 
önkormányzati tulajdonú szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
878/2021. (X. 21.) számú határozata 

öt dunaújvárosi intézménynek/szervezetnek önkormányzati tulajdonú 
szakember lakásra bérlőkijelölés jog biztosítása 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. képviselőjével a 87/16/B/17 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Batsányi út 15/b 1. 2. szám és a 
730/117/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Dobó 
István út 12. fszt. 1. szám alatt található, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 
képviselőjével a 482/A/20 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Dunaújváros, Bóna István utca 2. 4. 2. szám alatt található, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza képviselőjével a 537/4/A/11 helyrajzi számon 
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nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Erdő sor 41. 3. 3. szám alatt található, a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőjével a 10/6/B/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Esze Tamás utca 10. fszt. 1. 
szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum képviselőjével a 27/3/E/11 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Munkácsy Mihály utca 
2. 3. 3. szám alatt található önkormányzati ingatlanokra, határozott, 5 éves 
időtartamra. 

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

        a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  2021. november 15. 

 

12.  Javaslat a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadására 
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 Volánbusz Zrt. 
2020. évi összevont jelentésének elfogadására.  
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdés, hozzászólás, javaslat lehetőségét 
most megadom Szabó Zsoltnak. 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Arról szeretném tájékoztatni a képviselő-testület tagjait és a városlakókat, 
hogy Tóth Kálmán képviselő-társammal és Medgyesi Miklós sajtószóvivő 
úrral a Volán illetékeseivel tárgyaltunk a héten, a folyamatos 
járatkimaradások ugye egy nagy problémát jelentenek jelenleg a 
városunkban. Ők arról tájékoztattak minket, hogy ez jelenleg az országban 
mindenhol probléma, vannak települések, ahol teljes járatokat kellett 
leállítani. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére az nem elfogadható, 
amikor Dunaújváros közel félmilliárdos összeggel támogatja a helyi 
közösségi közlekedést, akkor mondjuk szeptember hónapban 92 járat 
kimarad, ez ellen a lehető leghatározottabban fel kívánunk lépni a 
városvezetés nevében. Kértük a Volánt arra, hogy egy jobb 
kommunikációval próbáljuk megelőzni az ilyen és ehhez hasonló 
helyzetek kialakulását, és hogyha már ilyen sajnálatos események 
vannak, akkor a városlakókat pedig előre és alaposan tájékoztassák, 
valamint a kimaradásokért vállalják a felelősséget akár úgy is, hogy a 
megfelelő kötbért megfizetik a városnak. Ez ügyben folyamatos a 
kommunikáció, és azt mindenkinek elmondhatom, hogy nem fogunk 
engedni, és mindent el fogunk azért követni, hogy a járatkimaradásokat 
megszüntessük, vagy a lehető legalacsonyabb szintre szorítsuk vissza. 
Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Annyival azért kiegészíteném 
alpolgármester úrnak a mondanivalóját, hogy számunkra nem azért 
elfogadhatatlan csak, mert egyébként közel félmilliárd forint összeggel 
támogatja az önkormányzatunk a közösségi közlekedést, hanem azért, 
mert vannak olyan nagyon problémás esetek, amelyekről szinte heti 
rendszerességgel kapunk tájékoztatást, és ami számomra is egészen 
felháborító, ezért én bízom abban, hogy ezt kicsikét komolyabban veszik a 
Volánbusz illetékes szakemberei, és meg fogják oldani ezt a problémát, 
mert az önkormányzat nem fogja engedni, hogy ilyen felelőtlenül 
történjenek bizonyos döntések a Volánbusz Zrt.-nél. Tisztelt Képviselő-
társaim! Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, a döntési 
javaslatot ismertetem: A Közgyűlés elfogadja a Volánbusz Zrt. 2020. évi 
összevont jelentését a határozat melléklete szerint. 
                                                                     

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
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Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
879/2021. (X.21.) határozata 

a Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Volánbusz 
Zrt. 2020. évi összevont jelentését a határozat mellékelte szerint, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                   

Határidő: a határozat közlésére: 2021. október 29. 

 
13.  Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel kötendő, az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállítási új közszolgáltatás szerződés megismerésére, 
valamint új csuklósbusz igény kinyilvánítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat a Volánbusz Zrt.-vel 
kötendő, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új 
közszolgáltatás szerződés megismerésére, valamint új csuklósbusz igény 
kinyilvánítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztés I. és 
II. határozati javaslatokat tartalmaz. Mindkét határozati javaslatról külön-
külön szavazunk.  
 
Ülésünk elején kézhez kapták az új I. határozati javaslatot. Kérem, a 
döntéshozatalnál már ezt vegyék figyelembe. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e ezzel kapcsolatban. 
Nincsen. Akkor az I. döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés a 
Volánbusz Zrt., az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan megküldött 
Közszolgáltatási szerződés tervezetet 2022. január 1-től 2022. december 
31-ig tartóan megismerte, és utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére és a határozat mellékleteként csatolt Közszolgáltatási szerződés 
aláírására, az esetleges lényeges tartalmi elemeket nem érintő 
változtatásokat is beleértve. 
 
Aki a I. 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 megkötéséről – Volánbusz Zrt. című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
880/2021. (X.21.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási új közszolgáltatás 
szerződés megkötéséről – Volánbusz Zrt. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt., az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatással 
kapcsolatosan megküldött Közszolgáltatási szerződés tervezetet 2022. január 01-től 
2022. december 31-ig tartóan megismerte és utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére és a határozat mellékleteként csatolt Közszolgáltatási szerződés 
aláírására, az esetleges lényeges tartalmi elemeket nem érintő változtatásokat is 
beleértve. 
 

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
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            a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője       
Határidő: a határozat közlésére: 2021. október 29. 
                a közszolgáltatási szerződés aláírására: 2021. december 15. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most a II. döntési javaslatot ismertetem, amely szerint a Közgyűlés a 
Volánbusz Zrt. levelére kifejezte azon szándékát, miszerint 21 db új 
csuklósbuszt kíván Dunaújváros közigazgatási területén menetrend 
szerinti forgalomba állíttatni (az autóbuszok beszerzése várhatóan 2022. 
év végén valósulhat meg a Volánbusz Zrt. által) - a határozat 
mellékleteként csatolt Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Nyilatkozatában megfogalmazottak szerint -, amennyiben az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást az új 
autóbuszok leszállításának idején a Volánbusz Zrt. látja el, egyben felkéri 
a polgármestert a határozat közlésére. 
 
A Közgyűlés tudomással bír arról, hogy a beszerzést követően az 
ellentételezési igény autóbuszonként megközelítőleg 11.000.000,- Ft-tal 
fog növekedni évente. 
 

Aki a II. határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. általi beszerzendő új csuklósbusz 
igény kinyilvánításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

881/2021. (X.21.) határozata 
a Volánbusz Zrt. általi beszerzendő új csuklósbusz igény kinyilvánításáról 

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt. 

38257-001/2021-V iktatószámú levelére kifejezte azon szándékát, miszerint 21 
db új, csuklósbuszt kíván Dunaújváros közigazgatási területén menetrend 
szerinti forgalomba állíttatni (az autóbuszok beszerzése várhatóan 2022. év 
végén valósulhat meg a Volánbusz Zrt. által) - a határozat mellékleteként csatolt 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Nyilatkozatában 
megfogalmazottak szerint -, amennyiben az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást az új autóbuszok leszállításának 
idején a Volánbusz Zrt. látja el, egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
2.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy az 1. pontban meghatározott beszerzést követően az ellentételezési 
igény autóbuszonként megközelítőleg 11 millió forinttal fog növekedni évente. 
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 Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester   
                 a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: azonnal 
 
14.  Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 14. napirendi pontunkra, amely javaslat egyezségi ajánlat 
elfogadására, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 
működéséhez szükséges intézkedések meghozatalára. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Igen. Van. Látom, 
Szepesi Attila képviselő úr, parancsoljon! Megadom önnek a szót. 

 
Szepesi Attila képviselő: 
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Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Maximális egyetértek a 
határozati javaslattal, minden pénzt be kell szedni az önkormányzatnak, 
egyetlenegy pont kivételével, arra lenne egy javaslatom, az 5. pont 
tekintetében kérje ki a véleményt az önkormányzat az önkormányzat 
könyvvizsgálójától, hogy elfogadhatja a közgyűlés ezt a mérleget, mert 
szerintem ami ide van elénk terjesztve, ez a mérleg nem felel meg a 
hatályos számviteli jogszabálynak. Nem a tartalma és a minősége, hanem 
nincsenek meg a megfelelő kellékei, hisz nincs itt a felszámolónak a 
nyitómérlege. Tehát a felszámoló nyitómérlege, én azt mondom, tehát 
hogy kérdezzük meg az önkormányzat könyvvizsgálóját, hogy 
elfogadhatja-e a közgyűlés így a mérleget. Én csak szóltam. Ennyi. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy egyéb kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben 
nincs, akkor amennyiben ezt módosító indítványnak érti képviselő úr, 
akkor a képviselő úr által elmondott felvetését akkor megkérdezem a 
képviselő-testület tagjaitól, hogy támogatják-e.  
 
Amennyiben támogatják azt, akkor igennel szavazzanak! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
882/2021. (X.21.) határozata 

Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szepesi Attila 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés kérje ki az önkormányzat 
könyvvizsgálójának véleményét abban, hogy az egyezségi ajánlat elfogadásáról, a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges 
intézkedések meghozataláról című határozati javaslat 5. pontjában meghatározott 
éves beszámoló a közgyűlés által elfogadható-e. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Nem látom. A döntési javaslatot ismertesse kérem, 
jegyző úr. 

 



44 

 

Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tehát a döntési javaslat a 
következő: A Közgyűlés tudomással bír arról, hogy dr. Mohai Máté István 
egyéni ügyvéd a Közgyűlés 551/2021. számú határozata alapján egyezségi 
ajánlatot tett a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, mint a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) hitelezője részére, azonban 
az ajánlat nem került elfogadásra, hivatkozva arra, hogy a NAV nem látja 
biztosítottnak a DSZSZ Kft. fizetőképességének helyreállítását, és abban az 
esetben kíván egyezséget kötni a társasággal, amennyiben rendelkezésre 
áll megfelelő összegű likvid vagyon, pénzeszköz. 
 
A Közgyűlés támogatja új egyezségi ajánlat előterjesztését, melynek 
lényeges tartalmi elemei tehát a következők lesznek az imént megszavazott 
módosító indítvánnyal együtt: 
 
- a DSZSZ Kft. egyszemélyes alapítója, Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hitelező 336.175.579,- Ft 
tőke összegű követelését az egyezség során a Ptk. 6:193. § szerinti 
engedményezés jogcímen egyedüli tagként megszerzi azzal, hogy 
vételárként annak 50%-os, azaz 168.87.790,- Ft összegét 2022. január 1-től 
2022. június 30-ig 6 egyenlő részletben egyenként 28.014.630,- Ft 
összegben megfizeti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére minden hónap 
5. napjáig esedékesen; 
 
- a DSZSZ Kft. a rendelkezésre álló pénzeszközök terhére a NAV 
jogkövetési vizsgálatára tekintettel 10.000.000,- Ft-ot fizet meg a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal részére, majd a bíróság által megállapított határidőre 
esedékességkor teljesíti a felszámoló felé a Székesfehérvári Törvényszék 
által megállapított felszámolói díjat, amelynek összege az egyezség körébe 
vonható vagyon alapján 40.845.466,- Ft+áfa, azaz bruttó 51.873.742,- Ft; 
 
- a hitelezők a kamatkövetelésekről kifejezetten lemondanak, kizárólag a 
tőkeköveteléseket érvényesítik a DSZSZ Kft.-vel szemben, sem kamat, sem 
egyéb járulék követelés a társaságot nem terheli; 
 
- a DSZSZ Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 
fennálló „e” kategóriás 725.180.783,- Ft összegű követelést, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé fennálló „e” kategóriás 
23.843.746,- Ft összegű követelést legkésőbb 2024. dec. 31-ig köteles 
megfizetni, a társaság előtörlesztésre jogosult; 
 
- az egyezségi ajánlat értelmében  „f” kategóriában nem történik kielégítés. 
 
A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy amennyiben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
és Hőszolgáltató Kft.-nek vitatott hitelezői igénye van a DSZSZ Kft.-vel 
szemben, úgy a hitelezői igény teljesítésére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata forrást nem biztosít. A DSZSZ Kft. a DVCSH Kft.-vel 
szemben fennálló követelését beszámítja az ellenkövetelésbe.  
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A Közgyűlés a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 41. §  alapján felhatalmazza dr. Mohai Máté István egyéni 
ügyvédet, hogy az adós DSZSZ Kft. képviseletében a csődtörvény szerinti 
egyezség megkötése érdekében a felszámoló, azaz az Első Magyar 
Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft., az 
illetékes Székesfehérvári Törvényszék, valamint az adós hitelezői előtt az 
egyezség előkészítése érdekében és az egyezségi tárgyaláson teljes 
jogkörrel eljárjon. 
 
A Közgyűlés megismerte és elfogadja a DSZSZ Kft. 2019. évi (2019. január 
1-től 2019. február 21-ig tartó időszak) egyszerűsített éves beszámolóját, -
539.000,- Ft adózott eredménnyel veszteségként. 
 
A Közgyűlés, mint a DSZSZ Kft. legfőbb szerve úgy határoz, hogy a 
társaság ügyvezetőjének Szabó György Zoltánt választja meg a bíróság 
által jóváhagyott egyezség jogerőre emelkedését követő naptól 2022. 
május 31. napjáig, feladatainak megbízási jogviszony keretében történő 
ellátására. Az ügyvezető feladatait díjazás nélkül látja el. 
 
A Közgyűlés, mint a DSZSZ Kft. legfőbb szerve úgy határoz, hogy a 
társaság könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát választja meg a bíróság 
által jóváhagyott egyezség jogerőre emelkedését követő naptól 2022. 
május 31. napjáig bruttó 35.000,- Ft/hó megbízási díjért. 
 
A Közgyűlés pedig utasítja végezetül a jegyzőt, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése tervezésekor 
168.087.790,- Ft összeget tervezzen a követelés megfizetésére. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Ügyrendben kért Szepesi Attila képviselő úr szót. Képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
Szepesi Attila képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Lehet, hogy nem figyeltem 
eléggé, amit a jegyző úr felolvasott, de felolvasta az 5. pontot, én azt 
mondtam, hogy az 5. pontot ne fogadjuk el. Az 5. pontot, ha most ezt 
felolvasta, akkor elfogadjuk az 5. pontot, elfogadjuk a mérleget. Hogy most 
én… Nem, hogy elfogadhatjuk-e. Lehet új szavazást, azért mondom, tehát 
én a mérleget eleve nem fogadnám el.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Szerintem a szó szerinti módosító javaslatát kérem akkor ismételten 
fogalmazza meg képviselő úr. 

 
Szepesi Attila képviselő: 
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Jó. Tehát az 5. pontra kérjen az önkormányzat a saját könyvvizsgálói 
szakvélemény véleményt, addig ne fogadja el Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése az 5. pontot, a mérleget. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Alpolgármester Úr! Esetleg szót nem kér? 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Én alapvetően abban 
egyetértettem Szepesi képviselő úrral, hogy kérjünk egy könyvvizsgálói 
jelentést, mert ugye ez a képviselő-testületnek egy fontos tájékoztatás lehet, 
és ebben Szepesi urat is meg tudjuk nyugtatni, hogy itt rendben vannak a 
dolgok, ezzel alapvetően nincsen problémám, ugyanakkor szerintem ne 
akasszuk meg ezzel teljes az egészében a folyamatokat, hiszen itt a 
bíróság, a felszámoló miegymásnál ugye haladnunk kell ezzel a kérdéssel, 
úgyhogy nekem az a javaslatom, hogy kérjük ki ezt a könyvvizsgálói 
véleményt, és a könyvvizsgálói vélemény kikérése mellett fogadjuk el, tehát 
azzal fogadjuk el, hogy ki fogjuk kérni ezt a véleményt, és hogyha ez a 
vélemény ez nem támogató, akkor visszahozzuk ezt a határozati javaslatot 
a képviselő-testület elé. Egyébként meg ezt a véleményt képviselő úr majd 
megismerheti. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Szepesi Attila képviselő úr, parancsoljon! 

 
Szepesi Attila képviselő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Ezt is meg lehet csinálni, de 
ugyebár még az egyszerűsített mérleg elfogadásához is 3 feltétel kell: 
mérleg, felügyelőbizottsági jegyzőkönyv és könyvvizsgálói jelentés. Ebből 1 
van meg. Arról már nem is beszélve, hogy nincs itt a felszámolónak a 
nyitómérlege, a zárómérlege meg egyebek. De úgy döntenek, ahogy 
akarnak, én csak szóltam, nehogy majd a kormányhivatal szóljon. Előre 
szóltam, hogy ez nem szabályos, de önök úgy döntenek, ahogy akarnak. 
Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, képviselő úr. 5 perc szünetet szeretnék kérni akkor, 
hogy az osztályokkal alpolgármester úr tudja megbeszélni a módosító 
indítványt. 5 perc szünetet rendelek el tehát a szavazás előtt.  

 
Szünet 
Szünet után: 
 
Pintér Tamás polgármester: 
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Tisztelt Képviselő-társaim! Folytatjuk a munkánkat 10 óra 23 perckor. 
Megállapítom, hogy a képviselők közül 11 fő, 12 fő jelen van. A testületünk 
határozatképes. Ott tartottunk, hogy Szepesi Attila képviselő úr tett egy 
módosító indítványt, 13 főre emelkedett a képviselők száma, képviselő úr 
tett egy módosító indítványt, amelyet most módosítani szeretne, hogy a 
könyvvizsgálat eredményéig ne fogadjuk el az egész, 5. pontját a 
határozatnak, hogyha jól értettem. Így van.  
 
Amennyiben ezt a módosító indítványt elfogadja képviselő-társaink 
többsége, képviselő-társaim, akkor kérem, igennel szavazzanak! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), ellene szavazott 8 fő (Barta Endre, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Mezei Zsolt) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
883/2021. (X.21.) határozata 

Szepesi Attila képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem támogatta Szepesi 
Attila képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az egyezségi ajánlat 
elfogadásáról, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez 
szükséges intézkedések meghozataláról című határozati javaslat 5. pontja kerüljön 
törlésre. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
4 igennel, 8 nemmel, 1 tartózkodással elutasítottuk. Szeretnék én is tenni 
egy módosító indítványt, hiszen az első módosító indítványát képviselő 
úrnak elfogadtuk, szeretném azt a módosító indítványt megtenni, hogy az 5. 
pont szerinti könyvvizsgálói vizsgálatot rendeljük el az eredeti kérés szerint, 
aminek majd az eredményét hozzuk vissza a következő valamelyik 
közgyűlésünk egyikére.  

 
Amennyiben ezt a módosító indítványt támogatják képviselő-társaim, akkor 
kérem, igennel szavazzanak! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Mezei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
884/2021. (X.21.) határozata 

Pintér Tamás polgármester módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Pintér Tamás 
polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint az egyezségi ajánlat 
elfogadásáról, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez 
szükséges intézkedések meghozataláról című határozati javaslat 5. pontja egészüljön 
ki azzal, hogy a közgyűlés rendelje el az éves beszámoló könyvvizsgálói vizsgálatát, 
melynek eredménye kerüljön vissza a közgyűlés elé. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És most döntünk az így módosított határozati javaslatról.  
 
Aki azt támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Mezei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
885/2021. (X.21.) határozata 

 egyezségi ajánlat elfogadásáról, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft. „f.a.”működéséhez szükséges intézkedések meghozataláról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja jelen 

határozat 1. sz. mellékletét képező, új egyezségi ajánlat előterjesztését, melynek 
lényeges tartalmi elemei a következők: 

 
-  a DSZSZ Kft. „f.a.” egyszemélyes alapítója, Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hitelező 336.175.579,- Ft tőke 
összegű követelését az egyezség során a Ptk. 6:193. § szerinti 
engedményezés jogcímen egyedüli tagként megszerzi azzal, hogy vételárként 
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annak 50%-os, azaz 168.087.790,- Ft összegét 2022.01.01-től 2022.06.30-ig 6 
egyenlő részletben egyenként 28.014.630.-Ft összegben megfizeti a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal részére minden hónap 5. napjáig esedékesen; 

 
-  a DSZSZ Kft. „f.a.” a rendelkezésre álló pénzeszközök terhére a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal jogkövetési vizsgálatára tekintettel 10 millió forintot fizet meg a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére, majd a bíróság által megállapított 
határidőre esedékességkor teljesíti a felszámoló felé a Székesfehérvári 
Törvényszék által megállapított felszámolói díjat, amelynek összege az 
egyezség körébe vonható vagyon alapján 40.845.466,- Ft+áfa, azaz bruttó 
51.873.742,- Ft; 

 
- hitelezők a kamatkövetelésekről kifejezetten lemondanak, kizárólag a 

tőkeköveteléseket érvényesítik a DSZSZ Kft. „f.a.”-val szemben, sem kamat, 
sem egyéb járulék követelés a társaságot nem terheli; 

 
-  a DSZSZ Kft. „f.a.” Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 

fennálló „e” kategóriás 725.180.783,- Ft összegű követelést, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé fennálló „e” kategóriás 
23.843.746,- Ft összegű követelést legkésőbb 2024.12.31-ig köteles 
megfizetni, a társaság előtörlesztésre jogosult; 

 
-  az egyezségi ajánlat értelmében  „f” kategóriában nem történik kielégítés. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

amennyiben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-nek vitatott 
hitelezői igénye van a DSZSZ Kft. „f.a.”-val szemben, úgy a hitelezői igény 
teljesítésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata forrást nem 
biztosít. A DSZSZ Kft. „f.a.” a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.-vel 
szemben fennálló követelését beszámítja az ellenkövetelésbe.  

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a csődeljárásról és 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 41. §  alapján felhatalmazza 
dr. Mohai Máté István egyéni ügyvédet (iroda: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 11., 
KASZ:36065502), hogy az adós DSZSZ Kft. „f.a.” képviseletében a Cstv. szerinti 
egyezség megkötése érdekében a felszámoló Első Magyar Önkormányzati 
Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (HU-1027 Budapest, Margit 
körút 2. 3. em. 10.), az illetékes Székesfehérvári Törvényszék, valamint az adós 
hitelezői előtt az egyezség előkészítése érdekében és az egyezségi tárgyaláson 
teljes jogkörrel eljárjon. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

elfogadja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, a DSZSZ Kft.”f.a.” 2019. évi 
(2019.01.01-2019.02.21. időszaki) egyszerűsített éves beszámolóját, -539 e 
forint adózott eredménnyel (veszteség), egyúttal elrendeli a beszámoló 
könyvvizsgálói vizsgálatát, melynek jelentését a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

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



50 

 

                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a könyvvizsgálói jelentés közgyűlés elé terjesztésre:  
                2021. december 16. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a DSZSZ 

Kft. „f.a.” legfőbb szerve úgy határoz, hogy a társaság ügyvezetőjének Szabó 
György Zoltánt (születési hely és idő: …….., an: ……., személyi 
igazolványszáma: …….., adóazonosító jele: …….., lakcím: ………...)  választja 
meg a bíróság által jóváhagyott egyezség jogerőre emelkedését követő naptól 
2022. május 31. napjáig, feladatainak megbízási jogviszony keretében történő 
ellátására. Az ügyvezető feladatait díjazás nélkül látja el. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a DSZSZ 

Kft. „f.a.” legfőbb szerve úgy határoz, hogy a társaság könyvvizsgálójának 

Tóthné Nagy Etelkát  (an: ……, székhely: ……….., Kamarai nyilvántartási 

száma: 000439, KM-001333, adószáma: ………..) választja meg a bíróság által 
jóváhagyott egyezség jogerőre emelkedését követő naptól 2022. május 31. 
napjáig bruttó 35.000,- Ft/hó megbízási díjért. 

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés, a társaság által előkészített Alapító okirat 
módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat jelen 
határozat 4. pontjában foglaltak szerinti aláírására azzal, hogy a tevékenységi 
kör az egyezségi ajánlatot meghaladóan a települési folyékony hulladék 
begyűjtés és a leürítő helyre történő szállítás, valamint csapadékvíz elvezetés 
(elkülönített és egyesített rendszerű) tevékenységgel is bővüljön. 

 
9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert jelen   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 alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetben foglalt 
                         alapító okirat, valamint a megbízási szerződés aláírására: az 
                         egyezség jogerőre emelkedést követő napon 
 

10.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
tervezésekor 168.087.790,- Ft összeget tervezzen jelen határozat 2. pontjában 
meghatározott követelés megfizetésére. 

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

                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                - a költségvetés tervezéséért: 
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                 a jegyző 
               - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2022. évi költségvetés tervezés időpontja 

   
15.  Javaslat az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos 

könyvvizsgálói szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Listár Tibor, az Energo-Viterm Kft. felügyelőbizottsági tagja 

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

 
Áttérünk 15. napirendi pontunkra, amely javaslat az Energo-Viterm Kft. 
gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói szakértői és igazságügyi 
szakértői anyagok elkészítésére.  

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új I. és II. határozati 
javaslatot, valamint mellékleteket. Kérem, hogy a döntéshozatalnál majd 
ezt vegyék figyelembe. 
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Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. Az I. döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés indokoltnak tartja az Energo-Viterm Kft. 
gazdálkodásának vizsgálatát, Listár Tibor felügyelőbizottsági tag 
kezdeményezésére. 
 
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a határozat mellékleteként csatolt, 
felügyelőbizottsági tag által megválaszolni kívánt kérdésekre vonatkozó 
szakértői anyag elkészítésére kérjen árajánlatot, a szintén a 
felügyelőbizottsági tag által javasolt Tarró István igazságügyi szakértőtől, 
mely ajánlatnak tartalmaznia szükséges a megbízási szerződéstervezetet, 
a könyvvizsgálati és az igazságügyi szakértői anyag elkészítéséhez 
szükséges ellenértékre is kiterjedően, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére.  
 
A Közgyűlés könyvvizsgálói szakértői anyag elkészítésére bruttó 
5.080.000,- Ft keretösszeget, igazságügyi szakértői díjra bruttó 
1.270.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2022-es költségvetés terhére. 
 
Aki a I. határozati javaslatot támogatja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos 
könyvvizsgálói szakértői és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

886/2021. (X.21.) határozata 
az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói szakértői 

és igazságügyi szakértői anyagok elkészítésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése indokoltnak tartja 

az Energo-Viterm Kft. gazdálkodásának vizsgálatát, Listár Tibor 
felügyelőbizottsági tag kezdeményezésére. 

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

hogy a határozat mellékleteként csatolt, felügyelőbizottsági tag által 
megválaszolni kívánt kérdésekre vonatkozó szakértői anyag elkészítésére 
kérjen árajánlatot, a szintén a felügyelőbizottsági tag által javasolt Tarró István 
igazságügyi szakértőtől (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 9.), mely ajánlatnak 
tartalmaznia szükséges a megbízási szerződéstervezetet, a könyvvizsgálati és 
az igazságügyi szakértői anyag elkészítéséhez szükséges ellenértékre is 
kiterjedően, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
              a polgármester 
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             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021. október 29. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése könyvvizsgálói 

szakértői anyag elkészítésére bruttó 5.080.000,- Ft keretösszeget, igazságügyi 
szakértői díjra bruttó 1.270.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2022. évi 
költségvetés terhére. 

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

hogy az 2. pontban foglalt, szakértői díjakat a 2022. évi költségvetési rendelet 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

               a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
            a pénzügyi bizottság elnöke 
            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A II. döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, az Energo-Viterm Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai és könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt Tóth Kálmánt, Listár 

Tibort változatlan díjazás mellett, új felügyelőbizottsági tagoknak 

megválasztja 2021. október 22-től 2022. május 31-ig szóló határozott 
időtartamra, valamint 

a Confessio Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.-t jelöli meg a 
társaság új könyvvizsgálójának 2022. október 22-től 2022. május 31-ig, 
változatlan díjazás mellett, a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. Kormányrendelet 6. §. (4) 
bekezdése. 
 
A Közgyűlés utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a taggyűlésen a 
határozat tartalmát képviselje, és a polgármestert a határozat közlésére. 
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Aki a II. számú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon!  
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
felügyelőbizottsági tagjai megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
887/2021. (X.21.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjai 
megválasztásáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdése 5) pontja alapján, az Energo-Viterm Kft. felügyelőbizottsági tagjai 
és könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt  

Tóth Kálmánt (an: ……, lakcíme: …………..) 
Listár Tibort (an: ………, lakcíme: ………….) változatlan díjazás mellett, 
új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja, 2021. október 22-től 2022. május 
31-ig szóló határozott időtartamra, valamint 
a Confessio Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.-t (1106 Budapest, 
Jász utca 39., képviseli: Turányik Ferenc) jelöli meg a társaság új 
könyvvizsgálójának, 2022. október 22-től 2022. május 31-ig, változatlan díjazás 
mellett, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 
502/2020. (XI.16) Korm. rendelet 6. §. (4) bekezdése. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

tulajdonosi képviselőt, hogy a taggyűlésen jelen határozat tartalmát képviselje, 
és a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
              a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
               a tulajdonosi képviselő 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                 érkezésétől számított 8 napon belül 

 
16.  Javaslat tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 16. napirendi pontunkra, amely javaslat tagi kölcsön nyújtására a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati javaslatot. 
Kérem, a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Nincsen. Úgy látszik, csak a facebookon. A döntési 
javaslatot ismertetem: A Közgyűlés nyilatkozik, hogy ismeri a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 1721/2021. számú 
határozatának  II.5. pontját, mely rögzíti, hogy a DVG Zrt., mint kijelölt 
engedélyes jogosult a DVCSH Kft. által – a 2021. július elsejét követő 
időszakra  vonatkozó – jogosulatlanul kibocsátott számlákból származó, 
befolyt bevételekre, valamint H 1579/2021. számú határozatának II. 
pontját, mely szerint a DVCSH Kft. 2021. július 1. napjától nem jogosult 
távhőszolgáltatásról díjfizetőknek, felhasználóknak távhőszolgáltatási 
szolgáltatást tartalmazó számlát kibocsátani. 
 
A Közgyűlés tudomással bír arról, hogy az 1. pontban meghatározottak 
ellenére, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: 
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DVCSH Kft.) folyamatosan számlát bocsát ki a távhőszolgáltatásról a 
felhasználók részére, mely jogosulatlanul kibocsátott számlákkal 
kapcsolatosan és az ebből jogosulatlanul befolyt bevételeire a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. büntető eljárásokat kezdeményezett 
polgári jogi igénye érvényesítésére is kiterjedően a DVCSH Kft.-vel 
szemben. 
 
A Közgyűlés az 1. pontban hivatkozott határozatok alapján jogszerűnek 
ismeri el a DVG Zrt. azon eljárását, kifejezetten utasítja arra a DVG Zrt.-t, 
hogy a felhasználók által a DVCSH Kft. részére megfizetett 
távhőszolgáltatási díjat annak bizonylata bemutatása mellett a DVG Zrt. 
részére megfizetettnek, kiegyenlítettnek tekintse a fogyasztókkal szembeni 
számlakövetelést. 
  
A Közgyűlés utasítására fentiek szerint elismert összegeket egyúttal 
előírja a DVG Zrt. követeléseként az alábbiak szerint: 
-  a 2021. július 1. napot megelőző teljesítési időszakra vonatkozó 

kifizetett számlaértékeket Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával szemben (A DVCSH által július és augusztus hóban 
kiállított számlák tartalmaznak május és június havi teljesítési időszakot 
is) 

-  a 2021. július 1. naptól kezdődő teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett 
számlaértékeket a DVCSH Kft-vel szemben a 4. pontban meghatározott 
tagi kölcsön erejéig, idejére és terhére. 

 
A Közgyűlés a 3. pontban meghatározott eljárások eredményes 
lezárásáig, de lekésőbb 2022. szeptember 30.-ig 350.000.000,- Ft tagi 
kölcsönt biztosít a DVG Zrt. javára a határozat mellékletét képező 
szerződés alapján, melynek megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
               
A Közgyűlés a határozat 4. pontjában hivatkozott költségre forrást biztosít 
a 2021. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
Önkormányzati rendelete 3. melléklet közhatalmi bevételek adóbevételei 
többlet terhére. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. részére című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta 
Endre, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

888/2021. (X.21.) határozata  

                tagi kölcsön nyújtására a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 
ismeri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal TFAFO/143-
17/2021 ügyiratszámú, határozata: H 1721/2021  II.5. pontját, mely rögzíti, hogy 
a DVG Zrt., mint kijelölt engedélyes jogosult a DVCSH Kft. által – a 2021. július 
elsejét követő időszakra  vonatkozó – jogosulatlanul kibocsátott számlákból 
származó, befolyt bevételekre, valamint a TFAFO/141-11/2021 ügyiratszámú 
határozata: H 1579/2021 határozata II. pontját, mely szerint a DVCSH Kft. 
2021. július 1. napjától nem jogosult távhőszolgáltatásról díjfizetőknek, 
felhasználóknak távhőszolgáltatási szolgáltatást tartalmazó számlát 
kibocsátani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy az 1. pontban meghatározottak ellenére, a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban: DVCSH Kft.) folyamatosan számlát 
bocsát ki a távhőszolgáltatásról a felhasználók részére, mely jogosulatlanul 
kibocsátott számlákkal kapcsolatosan és az ebből jogosulatlanul befolyt 
bevételeire a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) 
büntető eljárásokat kezdeményezett polgári jogi igénye érvényesítésére is 
kiterjedően  a DVCSH Kft.-vel szemben. 

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

hivatkozott határozatok alapján jogszerűnek ismeri el a DVG Zrt. azon eljárását, 
kifejezetten utasítja arra a DVG Zrt.-t, hogy a felhasználók által a DVCSH Kft. 
részére megfizetett távhőszolgáltatási díjat annak bizonylata bemutatása mellett 
a DVG Zrt. részére megfizetettnek, kiegyenlítettnek tekintse a fogyasztókkal 
szembeni számlakövetelést. 
  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítására 
fentiek szerint elismert összegeket egyúttal előírja a DVG Zrt. követeléseként az 
alábbiak szerint: 
-  a 2021. 07.01. napot megelőző teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett 

számlaértékeket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
szemben (A DVCSH által 07. és 08. hóban kiállított számlák tartalmaznak 05 
és 06. havi teljesítési időszakot) 

-  a 2021.07.01. naptól kezdődő teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett 
számlaértékeket a DVCSH Kft-vel szemben a 4. pontban meghatározott tagi 
kölcsön erejéig, idejére és terhére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3.pontban 

meghatározott eljárások eredményes lezárásáig, de lekésőbb 2022. 
szeptember 30.-ig 350 millió forint tagi kölcsönt biztosít a DVG Zrt. javára a 
határozat mellékletét képező szerződés alapján, melynek megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármestert 
                - a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért: 
                  vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: kézhezvételtől 8 napjától 

                        - a szerződés megkötésére: a határozat kézhezvételét követő 8 nap 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 
4.pontjában hivatkozott költségre forrást biztosít a 2021. évi költségvetésről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete 3. 
melléklet közhatalmi bevételek adóbevételei többlet terhére. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

jegyzőt, hogy az 5. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2021. Évi 
önkormányzati költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért 
                 a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                a jegyző 
               - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért: 
                  a Gazdaság Főosztály főosztályvezetője 
Határidő:  a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
9 igennel és 4 tartózkodással elfogadtuk, de szeretném jelezni, hogy a 
Fidesz-frakció összes tagja nem szavazta meg azt, hogy a lakosok, akik 
megtévesztve befizették a DVCSH felé a távhőszolgáltatási díjat, azoknak 
elszámolják, a DVG beszámítsa azt, hogy ők oda fizettek megtévesztve. 

 
17.  Javaslat a dunaújvárosi 325 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon 
található termálkút üzemeltetésére 
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 a 17. napirendi pontunkra, javaslat a dunaújvárosi 325 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 9. 
szám alatti ingatlanon található termálkút üzemeltetésére. 

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

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

Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

  
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg a dunaújvárosi 325 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 9. 
szám alatti ingatlanon található termálkút üzemeltetésével (szivattyúzás) 
2021. november 1. napjától 2021. december 31. napjáig.  
 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között létrejött Élményfürdő üzemeltetési szerződést 
módosítja úgy, hogy az üzemeltetési feladatokat bővíti a termálkút 
üzemeltetésével változatlan üzemeltetési díj mellett. 
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 325 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatti ingatlanon 
található termálkút üzemeltetésére című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő 
(Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

889/2021. (X.21.) határozata 

 a dunaújvárosi 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, 
Építők útja 9. szám alatti ingatlanon található termálkút üzemeltetésére  

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (továbbiakban: DVG Zrt.) bízza meg a 
dunaújvárosi 325 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, 
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Építők útja 9. szám alatti ingatlanon található termálkút üzemeltetésével 
(szivattyúzás) 2021. november 1. napjától 2021. december 31. napjáig.  

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a DVG Zrt. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 
Élményfürdő üzemeltetési szerződést módosítja úgy, hogy az üzemeltetési 
feladatokat bővíti a termálkút üzemeltetésével, változatlan üzemeltetési díj 
mellett. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés 2. 
számú 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 módosítás aláírására: a határozat  
        érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 
18.  Javaslat Gombos Ervin igazságügyi szakértő megbízására és forrás 

biztosítására a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

És most áttérünk 18. napirendi pontunkra, amely javaslat Gombos Ervin 
igazságügyi szakértő megbízására és forrás biztosítására a 
szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal a határozati 
javaslat „A” változatát támogatta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság az „A” változatú határozati 
javaslatot 5 igennel és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a tisztelt 
közgyűlésnek. 

  
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. 

 
Szeretném felhívni Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, mint ahogy elnök 
úr is elmondta, hogy az előterjesztés „A” és „B” változatú határozati 
javaslatot tartalmaz. A véleményező bizottságok tehát az „A” változatú 
határozati javaslatot támogatták. 

 
Kérdezem, hogy kérdés van-e ezzel kapcsolatosan. Nincsen jelentkező. 
Tehát az „A” változatú döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés úgy 
határoz, hogy a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki 
megvalósítására a BRIVI-SZER Kft.-vel kötött szerződés alapján a 
félbemaradt mű elkészítését a vállalkozónak járó díjat a vállalkozási 
szerződés alapján elvállalt összműszaki tartalom és a ténylegesen elért 
műszaki készültség egymáshoz viszonyított százalékos arányának 
meghatározásával, és ennek a vállalkozási szerződésben szereplő 
vállalkozói díjra való vetítésére vonatkozóan igazságügyi szakértői 
vélemény elkészítésére és az ezzel összefüggő feladatok ellátására 
vonatkozóan nem kér be három árajánlatot, hanem a feladatok ellátásával a 
GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot – mint 
szakmai kompetenciával rendelkező Társaságot – bízza meg  nettó 
9.500.000,- Ft megbízási díj ellenében.  

              

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott megbízási 
díjra és egyéb költségekre bruttó 13.000.000,- Ft keretösszegbe biztosít 

átcsoportosítás útján. 
 
Aki az „A” változatú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság által tett árajánlat véleményezéséről a szennyvíztisztító telep 
sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására kötött szerződés 
megszüntetésével összefüggésben című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 
fő (Barta Endre, Gombos István, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
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tartózkodott 3 fő (Lőrinczi Konrád, Cserna Gábor, Szepesi Attila), (távol lévő 1 fő 
(Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

890/2021. (X.21.) határozata 

a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tett 
árajánlat véleményezéséről a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének 
műszaki megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben 

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

a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a 
BRIVI-SZER Kft-vel kötött szerződés alapján a félbemaradt mű elkészítéséért a 
vállalkozónak járó díjat a vállalkozási szerződés alapján elvállalt összműszaki 
tartalom és a ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított 
százalékos arányának meghatározásával, és ennek a vállalkozási szerződésben 
szereplő vállalkozói díjra való vetítésére vonatkozóan igazságügyi szakértői 
vélemény elkészítésére és az ezzel összefüggő feladatok ellátására vonatkozóan 
nem kér be három árajánlatot, hanem a feladatok ellátásával a GMBS Mérnöki és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely:6725 Szeged, Dobó u. 
36., képv.: Gombos Ervin ügyvezető) – mint szakmai kompetenciával rendelkező 
Társaságot – bízza meg  nettó 9.500.000,- Ft, azaz nettó kilencmillió-ötszázezer 
forint megbízási díj ellenében. 

                

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

megbízott által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az 1. pontban meghatározott megbízási díjra és egyéb költségekre bruttó 

13.000.000,- Ft, azaz bruttó tizenhárom millió forint keretösszeget biztosít a 

2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
(II.18.) Önkormányzati rendelete 8. melléklet 13. sportcélok és feladatok 4. sor 
Radari sporttelep sportszervezetek általi használatának támogatása sorról a 7. 
melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások sorról történő 
átcsoportosítás útján. 

 

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

                          a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője 

                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                 megérkezésétől számított 8 napon belül 

                        - a megbízási szerződés aláírására: a véleményezést követő  
                          30 napon belül 
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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 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője  
                  - a költségvetés módosításáért: 

                   a Jegyző 

                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője 

 

19.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
624/2019. (X.31.) határozata és kölcsönszerződés módosítására – 
Dunaújváros, Erdősor 33 Társasház  
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Havasi Gyuláné közös képviselő 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

   
Pintér Tamás polgármester: 

 
19. napirendi pontunkra áttérünk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 624/2019. határozata és 
kölcsönszerződés módosítása – Dunaújváros, Erdősor 33 Társasház 
esetében.  

 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal a határozati 
javaslat „A” változatát támogatta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

  
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Felhívom Tisztelt 
Képviselő-társaim figyelmét, hogy ahogy elnök úr is elmondta, „A” és „B” 
változatú határozati javaslatokat tartalmaz az előterjesztés. Az „A” 

változatú döntés javaslatot ismertetem: A döntés módosítja a 624/2019. 

határozata 1. pontját annyiban, hogy a kölcsön összege 3.495.000,- Ft 
helyett 3.000.000,- Ft. 
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház 
részére adott 3.000.000,- Ft-os kölcsönből 660.000,- Ft-ot visszafizetett, és 
felkéri a Társasházat, hogy 2021. november 5-ig a Dunaújváros, Erdősor 
33. Társasház Lakástakarékossági Pénztári betétjét, 1.200.000,- Ft-ot utalja 
át, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a fennmaradó 1.140.000,- Ft 
kölcsönösszeget 2023. szeptember 30-ig, 23 hónap alatt 50.000,- Ft-os 
részletekben fizesse vissza, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére és a határozat mellékletét képező  Kölcsönszerződés módosítás 
aláírására.  
 
A Közgyűlés a 2. pontban jelzett határidő módosítás következtében 
elmaradó bevétel, 1.140.000,- Ft csökkenésével egyidejűleg az 
önkormányzat 2021. évi költségvetése 7. melléklet 13. sportcélok és 
feladatok, dologi kiadások sorát csökkenti. 
 
Aki az „A” változatú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. 
Társasház részére című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Cserna Gábor, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád,), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 13 igen szavazat, távol lévő 1 fő.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
891/2021.(X.21.) határozata 

kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 624/2019. 

(X.31.) határozata 1. pontját az alábbiakra módosítja: 
„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az Erdősor 

33 Társasház részére kamatmentes kölcsönt nyújt 3.000.000.- Ft 
összegben a társasház gázvezetékének felújítása céljából az alábbi 
feltételekkel: 
-  az Adós csatolja a társasházi közgyűlés határozatát az 1. pontban leírt 

kölcsön elfogadásáról, és visszafizetése vállalásáról, 
-  az Adós a kölcsön összeg erejéig írásbeli felhatalmazását adja 

szerződés aláírásával Hitelező részére az Adós valamennyi 
bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha az 
Adós a támogatási összeget határidőre nem fizetné vissza. Az Adós 
beszedési megbízásra vonatkozó olyan felhatalmazó nyilatkozatot 
köteles benyújtani, amely a pénzügyi fedezethiány miatt nem 
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 90 napra 
való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz és kizárólag a 
Hitelező hozzájárulásával vonható vissza; Hitelező a beszedési 
megbízásra szóló felhatalmazást az Adósnak a kölcsön visszafizetését 
követő 30 napon belül feloldja, ehhez az OTP Bank Zrt. hozzájárulását 
is csatolja.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére adott 3.000.000,- Ft-os 
kölcsönből 660.000,- Ft-ot visszafizetett és felkéri a Társasházat, hogy 2021. 
november 05-ig a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház Lakástakarékossági 
Pénztári betétjét, 1.200.000,- Ft-ot utalja át, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a 
fennmaradó 1.140.000,- Ft kölcsönösszeget 2023. szeptember 30-ig, 23 hónap 
alatt 50.000,- Ft-os részletekben fizesse vissza, egyben utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt Kölcsönszerződés 
módosítás aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő 
                  érkezését követő 8 napon belül 

                         - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő  
                           30 napon belül 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2. pontban jelzett 

határidő módosítás következtében elmaradó bevétel, 1.140.000,- Ft 
csökkentésével egyidejűleg az önkormányzat 2021. évi költségvetése 7. 
melléklet 13. sportcélok és feladatok, dologi kiadások sorát csökkenti. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 

             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja 

 
20.  Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási 

Polgárőrség részére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga Sándor, a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke 

(A meghívott megjelent.) 
        
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 20. napirendi pontunkra, amely javaslat helyiséghasználat 
biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási … Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Szeretném akkor a jegyzőkönyvvezetőt kérni, hogy vezesse be ezt az 
információt a jegyzőkönyvbe. Áttérünk 20. napirendi pontunkra, amely javaslat 
helyiséghasználat biztosítására a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 
részére. 
 

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

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülés elején kézhez 
kaptak egy új határozati javaslatot. Kérem, a döntéshozatalnál majd ezt 
vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat, illetve inkább én mondom: A 
Közgyűlés úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Dunaújváros belterület, 
Dunaújváros, Római körút 36. szám „felülvizsgálat alatt” található, 215 m² 
területű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlanban lévő („Nonprofit ház”), a 
Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség által jelenleg is használt, 16 m² 
nagyságú ingatlanrészt haszonkölcsönbe adja a Dunaújvárosi Táborállási 
Polgárőrség részére 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig, a 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szerint. 
 

A Közgyűlés tudomással bír arról, hogy a bérleti díj összege 317.600,- Ft/év 
támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével 
egyetemben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a 
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szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyezően. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződés aláírására. 
               

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy helyiséghasználat biztosításáról a Dunaújvárosi Táborállási 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
892/2021. (X.21.) határozata 

helyiséghasználat biztosításáról a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 
képező, Dunaújváros belterület  451/34/C/83 helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben Dunaújváros, Római körút 36. szám „felülvizsgálat alatt” található, 
215 m² területű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlanban levő („Nonprofit ház”), 
a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség által jelenleg is használt, 16 m² nagyságú 
ingatlanrészt haszonkölcsönbe adja a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 
(képviseli Varga Sándor elnök) részére 2021. június 1. napjától 2024. május 31. 
napjáig, a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a bérleti díj összege 317.600,- Ft/év, azaz háromszáztizenhétezer-

hatszáz forint/év támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás 

összegszerűségével egyetemben DMJV Önkormányzata zárszámadásában és 
illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által 
meghatározott tartalmával egyezően. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés 
aláírására. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

                  megküldést követő 8 napon belül 
      - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                           való közlését követő 30 napon belül 
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21.  Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora 
 Piros Mariann, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellára 
 (A meghívottak helyett Némethné Nagy Gellai Szilvia és Schőn 
 Kratzmajer Beatrix jelentek meg.) 

  
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 21. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújvárosi Egyetem 
Bánki Donát Technikum területén lévő önkormányzati tulajdonú 
ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozatalára. 

 

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: A Közgyűlés megismerte a Dunaújvárosi Egyetem, a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal közötti átadás-átvételi megállapodást a határozat 1. 
számú mellékleteként. 

 
A Közgyűlés támogatja hogy a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát 
Technikum területén lévő dunaújvárosi tulajdonú ingóságok további 
használatát a határozat 2. melléklete szerint, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozataláról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Gombos István, Cserna 
Gábor, Motyovszki Mátyás, Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
893/2021. (X.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő önkormányzati 
tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte a 

Dunaújvárosi Egyetem, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Nemzeti 
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Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közötti átadás-átvételi megállapodást a 
határozat 1. mellékleteként. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő önkormányzati 
tulajdonú ingóságok további használatát a határozat 2. melléklete szerint, 
egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:   
         a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért és annak 
                közléséért: 

      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021. október 31. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kéri a 2. pont 

szerint a nyilvántartás változása átvezetését. 
 

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

      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 
 

22.  Javaslat a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének 
elbírálására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Madarász Attila, a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület 
elnöke 

 Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 22. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújvárosi Amerikai 
Futball Sportegyesület kérelmének elbírálására. 

 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaink! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

  
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Most az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 
elnökét  Motyovszki Mátyás elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai 

bizottság  a határozati javaslatot 6 igen  szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés úgy határoz, hogy a DVG Zrt. 
számára a radari sporttelep üzemeltetéséért megfizetett bruttó  
2.500.000,- Ft/hónap üzemeltetési díj ellenében ingyenes használatot 
biztosítson a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére a 

radari sportpályán és a 2018. december 10-én a DVG Zrt.-vel kötött 

üzemeltetetési szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 

„A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata átengedi az épület bérbeadásával kapcsolatos 
bérleti díjak beszedési jogát (bevételeket) a DVG Zrt. részére a szerződés 
1. számú mellékletét képező bérleti díjtáblázat szerint oly módon, hogy a 
bevételek beszedésére és ezen bevételek üzemeltetési célú 
felhasználására a DVG Zrt. jogosult, a bevételekről szóló tárgyévet követő 
év február 28-ig elszámol, valamint bruttó 2.500.000,- Ft/hónap összesen 

évi 30.000.000,- Ft-ot fizet Megbízó üzemeltetési díjként Üzemeltető 
részére azzal, hogy a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére 
ingyenes pálya használatot biztosít 2021. január 1. és 2021. december 31. 
közötti időszakra.” 
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A Közgyűlés egyben utasítja a DVG Zrt.-t, hogy az egyesület részére a 
2021. évben kibocsájtott bérleti díjra vonatkozó számlákat sztornózza. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
894/2021. (X.21.) határozata  

a Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület kérelmének elbírálásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a DVG Zrt. számára a radari sporttelep üzemeltetéséért megfizetett bruttó 
2.500.000,- Ft/hó üzemeltetési díj ellenében ingyenes használatot biztosít a 

Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület részére a radari sportpályán és a 

2018. december 10-én a DVG Zrt.-vel kötött üzemeltetetési szerződés 5. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 
„A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata átengedi az épület bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak 
beszedési jogát (bevételeket) a DVG Zrt. részére a szerződés 1. számú 
mellékletét képező bérleti díjtáblázat szerint oly módon, hogy a bevételek 
beszedésére és ezen bevételek üzemeltetési célú felhasználására a DVG Zrt. 
jogosult, a bevételekről megbízó felé tárgyévet követő év február 28-ig elszámol, 
valamint bruttó 2.500.000,- Ft/hó, azaz bruttó Kettőmillió-ötszázezer forint/hó, 
összesen évi 30.000.000,- Ft, azaz Harmincmillió forintot fizet Megbízó 
üzemeltetési díjként Üzemeltető részére azzal, hogy a Dunaújvárosi Amerikai 
Futball Sportegyesület részére ingyenes pálya használatot biztosít 2021. január 
01. és 2021. december 31. közötti időszakra.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Zrt.-t, hogy az egyesület részére a 2021. évben kibocsájtott bérleti díjra 
vonatkozó számlákat sztornózza. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2021.október 31. 
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23.  Javaslat a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
 Áttérünk 23. napirendi pontunkra, amely javaslat a Dunaújváros Pálhalma 

Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosítására. 
 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Kérdezem az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnökét, Motyovszki 
Mátyás elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság  a határozati javaslatot 6 igen  szavazattal elfogadásra javasolja. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! 

A döntési javaslat a következőképpen hangzik: A Közgyűlés hozzájárul, 

hogy a 2019. július 30-án a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál 
Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés 5.3. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 
 

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét 

2022. június 30. napjáig a Támogató OTP Banknál vezetett bankszámlájára 
egy összegben visszafizeti, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására a határozat. 
 
És az 1. pontban jelzett határidő módosítás következtében elmaradó 
bevétel forrásaként az önkormányzat 2021. évi költségvetése 9. melléklet 
bevételi kockázati tartalék sorát jelöli meg. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, jegyző úr. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Gombos István, Cserna Gábor, Motyovszki Mátyás, Lőrinczi 
Konrád, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Mezei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

895/2021. (X.21.) határozata 

a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási 
szerződés módosításáról 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 
2019. július 30-án a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 
Dunaújváros, Pálhalma 1.) kötött támogatási szerződés 5.3. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

„5.3. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét 
2022. június 30. napjáig Támogató OTP Banknál vezetett 11736037-15361363-
00000000 számú bankszámlájára egy összegben visszafizeti.” egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: 2021.október 31. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

jelzett határidő módosítás következtében elmaradó bevétel forrásaként az 
önkormányzat 2021. évi költségvetése 9. melléklet bevételi kockázati tartalék 
sorát jelöli meg. 

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

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

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

                   a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

               - a határozat végrehajtására: 2021. október 31. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 

             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának 
                időpontja 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

A 24. napirendi pont tárgyalása előtt 10 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megkérem, hogy foglaljanak helyet. Folytatjuk a munkánkat 11 óra 2 
perckor. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők közül 12-en 
vagyunk csak jelen, a képviselő úrnak benne maradt a szavazógépben a 
jelenléte. Most már 12 főre hivatalosan is csökkent a képviselők száma. 
Viszont a testület továbbra is határozatképes. 

 
24.  Javaslat a Városi Tornacsarnok elnevezésére 

Előadó:  az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Selmeciné Papp Judit hozzátartozó 
 Papp Gabriella hozzátartozó 

  (A meghívottak nem jelentek meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 24. napirendi pontunkra, amely javaslat a Városi Tornacsarnok 
elnevezésére. 

 

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

Kérdezem az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnökét, Motyovszki 
Mátyást elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság  a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

 

Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponthoz van-e. Barta Endre alpolgármester úr, 
parancsoljon! Megadom a szót. 

 
Barta Endre alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Természetesen támogatni fogom a javaslatot, de innen is szeretnék 
gratulálni a DKSE torna szakosztályának. Egyrészt ugye nagyon örömteli, 
hogy nem csak egy felnőtt versenyzőnk van, akiért egyébként szombaton 
újra szoríthatunk hiszen a világbajnokságon döntőbe került Kovács Zsófia, 
hanem aki kicsit figyelemmel kísérte az elmúlt időszakot is láthatta, hogy 
utánpótlásba is nagyon jól állunk fiúk és lányok terén is, és a Papp Zoltán 
neve pedig Dunaújvárosban ugye nagyon jól cseng, a Kovács-szaltót neki 
köszönhetjük. Pár hete pont Magyar Zoltán, a magyar torna szakosztály 
elnöke is itt volt, és elismeréssel beszélt róla, úgyhogy teljesen egyértelmű 
ez a támogató javaslat. Tornászaink is megérdemelnek minden dicséretet, 
úgyhogy csak így tovább. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, alpolgármester úr. További hozzászólás hiányában a 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés támogatja, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 
Városi Tornacsarnok Pap Zoltán magyar tornászról, edzőről, testnevelő 
tanárról, a Kovács-szaltó megtervezőjéről kerüljön elnevezésre. Így a 
létesítmény hivatalos elnevezése: Pap Zoltán Tornacsarnok. 

 

A Közgyűlés értesíti a Városi Tornacsarnokot üzemeltető DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t a névváltozásról, valamint utasítja az új 
elnevezés használatára, egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
896/2021. (X.21.) határozata 

a Városi Tornacsarnok elnevezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Városi 
Tornacsarnok Pap Zoltán magyar tornászról, edzőről, testnevelő tanárról, a 
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Kovács-szaltó megtervezőjéről kerüljön elnevezésre. Így a létesítmény hivatalos 
elnevezése: Pap Zoltán Tornacsarnok. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése értesíti a Városi 
Tornacsarnokot üzemeltető DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t a 
névváltozásról, valamint utasítja az új elnevezés használatára, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 

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

                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
                - a határozat közléséért: 
           a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására:  
           a határozat kézhez vételét követően haladéktalanul 

         - a határozat közlésére:  
           2021. október 30. 
 
25.  Javaslat kerékpár ajándékozására Kovács István Mikulás nagykövet 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
 Áttérünk 25. napirendi pontunkra, amely javaslat kerékpár ajándékozására 

Kovács István Mikulás nagykövet részére. 
 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 

Pintér Tamás polgármester: 
 

És szeretném kérdezni öntől, hogy a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság, a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 
 

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

  
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés úgy határoz, hogy Csepel 
„Landrider” alumíniumvázas kerékpárt vásárol bruttó 99.900,- Ft + 
17.682,- Ft járulékai összegben a Magellán Bt.-től, amelyet Kovács István 
Mikulás nagykövet részére ajándékoz. 

 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a kerékpár ajándékozásáról Kovács István Mikulás nagykövet 
részére című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Motyovszki Mátyás, Lőrinczi Konrád, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
897/2021. (X.21.) határozata  

kerékpár ajándékozásáról Kovács István Mikulás nagykövet részére 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy 28” Csepel „Landrider” alumíniumvázas kerékpárt vásárol bruttó 99.900,- 
Ft + 17.682,- Ft járulékai összegben a Magellán Bt.-től, melyet Kovács István 
Mikulás nagykövet részére ajándékoz. 

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

Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 24/3 Képviselői 
körzetekre tartalék sorról a 13. cím  reprezentáció és járulék sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződés aláírására. 
 

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                        - a szerződésmódosítás aláírására: 2021.október 31. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

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

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

 

26. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás 
jóváhagyására 
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 
 (A meghívott nem jelent meg.) 
 Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető 
 (A meghívott megjelent.) 

  
Pintér Tamás polgármester: 

 
 Áttérünk 26. napirendi pontunkra, amely a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására. 
 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaink! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találja. 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Most a közbiztonsági és környezetvédelmi 
bizottság elnökét, Orosz Csaba elnök urat 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, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére 2.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít 
annak érdekében, hogy  feladatait, a város közbiztonságának 
fenntartására, rendezvények biztosítására, közterületi jelenlét növelésére 
magas színvonalon teljesíteni tudja.  

 
A Közgyűlés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 2.000.000,- Ft 
összegű támogatást biztosít előre nem meghatározott felhasználási célra 
2022. évben annak érdekében, hogy feladatait magas színvonalon 
teljesíteni tudja.  

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

898/2021. (X.21.) határozata 

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére 2.000.000,-, azaz kettőmillió forint összegű 
támogatást biztosít, annak érdekében, hogy  feladatait, a város 
közbiztonságának fenntartása, rendezvények biztosítása, közterületi jelenlét 
növelése, magas színvonalon teljesíteni tudja. A támogatás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés 8. 
melléklet 8.1. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság sora biztosítja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére 2.000.000,-, azaz kettőmillió forint összegű 
támogatást biztosít előre nem meghatározott felhasználási célra 2022. évben, 
annak érdekében, hogy feladatait magas színvonalon teljesíteni tudja.  

 

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatások 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. 
 

5. 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. november 5. 
 

27. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött 
támogatási szerződés módosítására 

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

Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
főigazgatója 

 (A meghívott nem jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 27. napirendi pontunkra, amely javaslat a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés biztosítására. 
 

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

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következőképpen hangzik: A Közgyűlés hozzájárul, hogy a 616/2015. 
határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 2015. 
december 7-én megkötött - többször módosított - támogatási szerződés 
5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: A támogatás felhasználásának 
kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja véghatárideje: 2021. 
december 31. napja. 
 
A Közgyűlés a határozatban felkéri a jegyzőt, hogy a Közgyűlés 
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
önkormányzati rendeletet módosítsa aszerint, hogy a Közgyűlés 363/2021. 
határozatában foglalt 9.824.574,- Ft-ot ne vegye figyelembe bevételként, a 
bevételi kockázati tartalék egyidejű csökkentésével. A fennmaradó 
tartozás összegét, azaz a 117.894.879,- Ft-ot a következő évek 
költségvetése összeállítása során vegye figyelembe a 2022., 2023. és 
2024. évben a 39.298.293,- Ft/év összeget bevételként.  
   
A Közgyűlés tájékoztatja a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros főigazgatóját, hogy a támogatási szerződésnek további 
módosítására irányuló esetleges kérelmét a támogatás felhasználása 
véghatáridejével összefüggésben a szerződés 8.4. pontja értelmében 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult elutasítani. 
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 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 
megkötött támogatási szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
899/2021. (X.21.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés 
módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 
616/2015. (XI. 12.) határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház- 
Rendelőintézettel 2015. december 7-én megkötött - többször módosított - 
támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 

   „5.2. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: a támogatás átutalásának 
       napja 
       véghatárideje: 2021. december 31.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat 
melléklete szerinti támogatási szerződés 7. számú módosítását írja alá. 

 

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

Határidő: 2021. november 5.      
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében 
eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletet módosítsa aszerint, 
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 363/2021. (IV.19.) 
határozatában foglalt 9.824.574 Ft-ot ne vegye figyelembe bevételként, a 
bevételi kockázati tartalék egyidejű csökkentésével. A fennmaradó tartozás 
összegét, azaz a 117.894.879,- Ft-ot a következő évek költségvetése 
összeállítása során vegye figyelembe a 2022., 2023. és 2024. évben a 
39.298.293,- Ft/év összeget bevételként.    

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

    a jegyző 
                 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a gazdasági főosztály vezetője  

Határidő:   - a költségvetés módosítására: 
    a költségvetés módosításának soron következő időpontja 

- a költségvetés tervezésére: 
  a 2022. 2023. és 2024. évi költségvetési rendelet tervezésének    
 időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatja a 
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatóját, hogy a 
támogatási szerződésnek további módosítására irányuló esetleges kérelmét (a 
támogatás felhasználása véghatáridejével összefüggésben), a szerződés 8.4. 
pontja értelmében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult 
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elutasítani. 
 
5. 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 
 

28.  Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítására 

 Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
28. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat a Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Amennyiben nincs, a 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés elfogadja a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Házával 599/2015. határozatával 
megkötött fenntartói megállapodás 3. számú módosítását. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 1. 
számú Módosító Okirat aláírására. 
 
A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a módosító okirat 1 példányát  
nyomtatott és elektronikus formában küldje meg a Bartók Színház részére. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
900/2021. (X.21.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával 599/2015. (X.15.) határozatával 
megkötött fenntartói megállapodás 3. számú módosítását. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 1. számú 
Módosító Okirat aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
Határidő: 2021. október 29. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

módosító okirat 1 példányát  (nyomtatott és elektronikus formában) küldje meg 
a Bartók Színház részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője  
Határidő: 2021. október 29. 
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29.  Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó 
állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 

elnöke 
  (A meghívott helyett Németh Józsefné jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 29. napirendi pontunkra, amely javaslat a hajléktalan 
ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. határozat módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy további kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt 
nem látok. A döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés az állásfoglalás 
kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló – 
többször módosított – 439/2017. határozata 4. pontjában a „2018. 
december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 2022. december 31-ig szövegre 
módosítja. 
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A Közgyűlés felkéri a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg fennálló bérleti szerződést 
hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2022. december 31-ig. 
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a hajléktalan ellátórendszer működtetésére 
vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
901/2021. (X.21.) határozata 

a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állásfoglalás 

kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló – 
többször módosított – 439/2017. (VI.15.) határozata 4. pontjában a „2018. 
december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 2022. december 31-ig szövegre 
módosítja. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal 
jelenleg fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek 
mellett 2022. december 31-ig. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Határidő: a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
kuratóriumának elnöke és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója részére küldje meg. 

 

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

Határidő: 2021. október 30. 
 

30.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának 
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk a 30. napirendi pontunkra, amely javaslat az Egészségmegőrzési 
Központnál foglalkoztatottak létszámának meghatározására, költségvetési 
előirányzat módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 6 igen szavazattal 
egyöntetűen elfogadta, tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati 
javaslatot. A döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, 
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e. Jelentkezőt nem látok. A döntési ismertetésére felkérem jegyző urat. 
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Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következőképpen hangzik: A Közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ – 
mint egészségügyi szolgáltató - létszámát 2021. november 1. napjától 36 
főben határozza meg a határozatban foglalt táblázat szerinti tartalommal. 
 
A Közgyűlés felkéri az Egészségmegőrzési Központ – mint egészségügyi 
szolgáltató – vezetőjét, hogy az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását végezze el. 

 
A határozat szerint a Közgyűlés felkéri az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetőjét, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
2021. november 1. napjától hatályos finanszírozási szerződés alapján járó 
támogatás erejéig az intézmény bevételi és kiadási oldalát módosítsa, és 
a módosításról a Közgyűlést tájékoztassa. 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 Egészségmegőrzési Központnál 
foglalkoztatottak létszámának meghatározásáról, költségvetési előirányzat 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
902/2021. (X.21.) határozata 

Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának 
meghatározásáról, költségvetési előirányzat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 

Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.)  – mint 
egészségügyi szolgáltató - létszámát 2021. november 1. napjától 36 főben 
határozza meg az alábbiak szerint: 

 

Munkakör megnevezése Létszám 

intézményvezető 1 fő 

iskolaorvos 2 fő 

asszisztens 2 fő 

területi védőnő 15 fő 

iskolavédőnő 8 fő 
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üzemeltetés 3 fő 

szakápoló 5  fő 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 

Egészségmegőrzési Központ – mint egészségügyi szolgáltató – vezetőjét, hogy 
a 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását végezze el. 

 
Felelős:   az Egészségmegőrzési Központ vezetője 
Határidő: 2021. november 30.      

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

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
hatáskörében eljáró  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletet 
módosítsa aszerint, hogy a működési célú állami támogatások sorát (Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás) 24.854.000,- Ft azaz 
huszonnégymillió-nyolcszázötvennégyezer forint összeggel, továbbá a személyi 
juttatás 3.588.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszáznyolcvannyolcezer forint + 
munkaadót terhelő járulék sort 352.000,- Ft, azaz háromszázötvenkétezer forint, 
továbbá a dologi kiadások sort 20.914.000,- Ft, azaz húszmillió-
kilencszáztizennégyezer forint összegekkel csökkentse le.  

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért:  

       a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a gazdasági főosztály vezetője  

Határidő: - a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 
Egészségmegőrzési Központ intézményvezetőjét, hogy a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel 2021. november 1-től hatályos finanszírozási 
szerződés alapján járó támogatás erejéig az intézmény bevételi és kiadási 
oldalát módosítsa és a módosításról Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlését tájékoztassa. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a még fennmaradó költségek fedezetéhez a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
(II.18.) önkormányzati rendeletet 12. melléklet 11.2. Háziorvosi ellátás eszköz 
beszerzés soráról 800.000,- Ft összeget a 7. melléklet 11. Egészségügyi 
feladatok cím 3. Dologi kiadások sorára átcsoportosít. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
       a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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              a gazdasági főosztály vezetője  
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 

 
6.    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. október 31. 
 

31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-átvállalási 
megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 749/2021. (VII.15.) határozatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
31. napirendi pontunk, javaslat az Egészségmegőrzési Központtal kötött 
feladat-átvállalási megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 749/2021. (VII.15.) határozatának 
módosítására. 

 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

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

 



91 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, elnök 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! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következő: A Közgyűlés a 749/2021. számú határozatának 1. pontját a 
következők szerint fogja módosítani: 
 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 
Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóhoz egészségügyi 
feladatok kiszervezéséről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. határozatának 1. és 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul, hogy 2021. 
november 1. napjától az önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontban 
meghatározott kötelezően ellátandó feladatának kötelezettségeit, továbbá 
a betöltetlen, helyettesítéssel ellátott háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi, iskola,- és ifjúság-orvosi szolgálatok működtetését az 
Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató lássa el. 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy 
felhatalmazza az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató 
vezetőjét a Dunaújváros közigazgatási területén működő terület ellátási 
kötelezettségű betöltetlen, helyettesítéssel ellátott háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, iskola,- és ifjúság-orvosi szolgálatok 
működésével összefüggő szerződések, dokumentumok 
kiadmányozására.” 
 
A Közgyűlés továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ között létrejött 
feladat-átvállalási szerződés a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosuljon. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-
átvállalási megállapodás és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 749/2021. (VII.15.) határozatának módosításáról című határozati 
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javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
903/2021. (X.21.) határozata  

az Egészségmegőrzési Központtal kötött feladat-átvállalási megállapodás és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

749/2021. (VII.15.) határozatának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 749/2021. 

(VII.15.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul, hogy 2021. 

november 1. napjától az önkormányzat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontban 
meghatározott kötelezően ellátandó feladatának kötelezettségeit, 
továbbá a betöltetlen, helyettesítéssel ellátott háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, iskola,- és ifjúság-orvosi szolgálatok 
működtetését az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi 
szolgáltató lássa el. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy 

felhatalmazza az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi 
szolgáltató vezetőjét, a Dunaújváros közigazgatási területén működő 
terület ellátási kötelezettségű betöltetlen, helyettesítéssel ellátott 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, iskola,- és ifjúság-orvosi 
szolgálatok működésével összefüggő szerződések, dokumentumok 
kiadmányozására.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) között létrejött 
feladat-átvállalási szerződés a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosuljon. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 3. pont szerinti, a határozat mellékletét képező feladat-
átvállalási szerződés 1. számú módosítását aláírja.  

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester 

  - a végrehajtásban való közreműködésért:  
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    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  2021. október 31. 

 

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

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

Határidő: 2021. október 28. 
 
32.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 Meghívott: Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány igazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 32. napirendi pontunkra, amely javaslat a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására. 

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

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülésünk elején 
kézhez kaptak egy új határozati javaslatot és egységes szerkezetű alapító 
okiratot. Kérem, hogy a döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe. 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat 
ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! A döntési javaslat a következő: A Közgyűlés 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnökének – az elhunyt 
elnök helyett – Gózon-Erdélyi Henriettát kéri fel. 
 
A döntés szerint a Közgyűlés a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
kuratóriumi tagsági tisztségére - az elhunyt tag helyére - dr. Lantos Júliát 
kéri fel. 
 
A Közgyűlés tudomásul veszi a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
kuratóriumi tagjainak Lévay Katalinnak és a Felügyelő Bizottság 
elnökének, Almási Zsoltnak a lemondását. 
 
A Közgyűlés a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagsági 
tisztségére - a korábbi tag lemondása miatt -  Berényi Norbertet kéri fel. 
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A Közgyűlés a Jószolgálati Otthon Közalapítvány felügyelőbizottsági 
elnöki tisztségére - a korábbi elnök lemondása miatt – Lebics Editet kéri 
fel. 
 
A Közgyűlés a Közalapítvány tisztségviselők személyi változásai miatt a 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okirata módosítását elfogadja. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései pedig 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 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 Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okirat 
módosításának elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
904/2021. (X.21.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okirat módosításának 
elfogadásáról 

 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnökének – az elhunyt elnök helyett – 
Gózon-Erdélyi Henriettát kéri fel. 
 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére - az elhunyt tag helyett - 
dr. Lantos Júliát kéri fel. 
 

3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagjának Lévay Katalinnak és 
a Felügyelő Bizottság elnökének,  Almási Zsoltnak a lemondását. 
 

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány kuratóriumi tagsági tisztségére - a korábbi tag 
lemondása miatt -  Berényi Norbertet kéri fel. 
 

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány Felügyelő bizottsági elnöki tisztségére - a korábbi elnök 
lemondása miatt – Lebics Editet kéri fel. 
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6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közalapítvány 
tisztségviselők személyi változásai miatt a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jószolgálati 
Otthon többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát fogadja el: 
 
9.1. Az alapító okirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 9.1. A Kuratórium 
A közalapítvány ügyvezető szervezete a kuratórium. A kuratórium a 
közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, 
amely az Alapító által választott tagokból és a közülük választott elnökből áll. 
A kuratórium tagjai a közalapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi 
tisztség a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön létre. A 
Kuratórium tagjainak száma öt, a tagság határozatlan időtartamra szól. 
Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 
 
Az Alapító dönt a Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a 
Kuratórium elnökének a Kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről, és 
visszahívásáról, a Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról. 
Az Alapító a Kuratórium (annak tagjai) visszahívására vonatkozó jogát 
jogszerűen csak akkor gyakorolhatja, ha a Kuratórium tevékenysége a 
Közalapítvány céljait veszélyezteti. 
A Kuratórium elnöke feladatait - választása szerint - munkaviszony és 
megbízási jogviszony keretében egyaránt elláthatja. 
A kuratórium elnöke az Alapítóval sem munkaviszonyban, sem megbízási 
jogviszonyban nem állhat. 
Amennyiben a kuratórium elnöke tevékenységét munkaviszony keretében látja 
el, felette a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
Megbízási jogviszony esetén az elnök a közalapítvánnyal köt megbízási 
megállapodást, amelyet a kuratórium határozattal hagy jóvá, és a kuratórium 
felhatalmazása alapján a közalapítvány irodájának igazgatója ír alá. 
Megbízási jogviszony esetén az elnök tiszteletdíjra és költségtérítésre 
jogosult. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, 
azonban a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott költségtérítésre jogosultak. Ha az elnök feladatait 
munkaviszony keretében látja el, úgy annak feltételeit a munkaszerződés és a 
munkaköri leírás szabályozza. 
Egyebekben a költségtérítés és a tiszteletdíj fizetésének módját és mértékét a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
A Kuratóriumi tagság megszűnik: 

 a Kuratóriumi tag halálával,  
 visszahívással (a képviselő testület által, amennyiben tevékenysége a 

Közalapítvány céljait veszélyezteti),  
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 lemondással, 
 a közalapítvány megszűnésével,  
 jogszabályban meghatározott esetben, 
 jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével, 
 a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával. 
A Kuratórium tagjai a következő személyek: 
 
Elnök: 
Gózon-Erdélyi Henriett. (an: …….) lakik: …………. 
 
Tagok: 
Dr. Lantos Júlia  (an: ……..) lakik: ……………. 
Berényi Norbert (an: ………) lakik: …………… 
Dr. Kántor Károlyné (an.: ………..) lakik: ………………….. 
Lőrinczi Konrád (an.: …………) lakik: …………………….. 
 
A Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnésekor a Képviselő testület - 
mint Alapító - gondoskodik az új tagok felkéréséről. 
Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott 
kizáró ok áll fenn. 
A közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet 
a kuratórium tagja. 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  
Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, aki az alapítóval vagy az alapító 
meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy gazdasági társasággal 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses 
jogviszonyban áll. 
A kuratóriumi tag megbízatásáról a közalapítványhoz címzett, a kuratórium 
elnökéhez vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás 
nélkül lemondhat. A tisztségről való lemondást írásban, igazolható módon kell 
közölni. 
Ha a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való 
bejegyzését, hogy vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a 
Polgári Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan nap 
elteltével hatályossá vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési 
eljárás nincs folyamatban.”  
 
9.2. Az alapító okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
9.2. A Felügyelő Bizottság 
Közalapítványnál Felügyelő Bizottság létrehozása - jogszabály erejénél fogva 
- kötelező. 
A közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének 
ellenőrzésére az Alapító háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre, melynek 
elnökét és tagjait az Alapító kéri fel. 
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A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat, azonban 
költségtérítésre jogosultak, amelynek módját és mértékét a Kuratórium 
állapítja meg. 
A megbízás határozatlan időre szól. A bizottsági tagság megszűnik:  

 a bizottsági tag halálával,  
 visszahívással (a képviselő testület által),  
 lemondással,  
 a közalapítvány megszűnésével,  
 jogszabályban meghatározott esetben, 
 jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével.  
 a Felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenység 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai a következő személyek: 
Elnök: 
Lebics Edit (an: ………) lakik: ………………. 
 
Tagok: 
Pekarekné Tölgyesi Anikó (an.: ………..) lakik: …………………….. 
Krepsz Jánosné (an.: ……….) lakik:……………….” 

 
7) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 
 

8) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány határozat szerinti alapító okirat 
módosítását, valamint a határozat melléklete szerinti módosításokkal, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: - az alapító okirat aláírásáért:  
       a polgármester 
     - az alapító okirat aláírásában való közreműködésért: 
         a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
Határidő:  2021. november 12. 

 
9) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat és a változás-bejegyzésről szóló kérelem 
megküldésére a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
Határidő:  2021. november 12. 
 

10) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Polgármestert, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány módosítással 
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egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az Önkormányzat hivatalos 
honlapján tegye közzé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
        a  Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 

Határidő: 2021. november 12. 
 

33.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 
 (A meghívott megjelent.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 33. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzat 
fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
költségvetési előirányzatának módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta azzal, hogy a határozati javaslat 3. 
pontjában a határidő 2021. XII. hó 1. napja helyett 2021. XII. hó 31-e 
legyen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek azzal, hogy a határozati 
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javaslat 3. pontjában a határidő 2021. XII. hó 1. napja helyett 2021. XII. hó 
31. napja legyen. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Most 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 Képviselő-testület! A napirendi pontot a 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 6 igen és tartózkodás nélkül 
elfogadta a fent említett kiegészítéssel. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy mindezek szerint az ülésünk elején kézhez kaptak egy új 
határozati javaslatot.  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: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következőképpen hangzik: A Közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény költségvetését módosítja. A Közgyűlés 
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
6/2021. önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
5. mellékletében az intézményfinanszírozás 650.000,- Ft-tal nő. 

 
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 
rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe, mely 
során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet 9. 
melléklet Intézményi tartalék előirányzat sora lesz. 
 
A Közgyűlés utasítja a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatóját, hogy a képzéshez kapcsolódó állami forrás megérkezését 
követően az intézmény a megelőlegezett finanszírozását Dunaújváros az 
önkormányzat részére fizesse vissza. 
 
És egyebekben pedig a határozat felkéri a polgármester urat, hogy a 
küldje meg a döntést az intézményvezetőnek. Köszönöm. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
905/2021. (X.21.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény költségvetési előirányzatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 6/2021. (II.18.) önkormányzati 
rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 5. mellékletében az 
intézményfinanszírozás 650.000,- Ft-tal nő. 

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

hogy az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításánál vegye figyelembe, mely során az intézményfinanszírozás 
fedezete a költségvetési rendelet 9. melléklet Intézményi tartalék előirányzat 
sora. 

 
 Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
         időpontja 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatóját, hogy a képzéshez 
kapcsolódó állami forrás megérkezését követően az intézmény a 
megelőlegezett finanszírozását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére visszatérítse. 

 
Felelős:   a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Határidő: 2021. december 31. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros igazgatója részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási főosztály főosztályvezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2021. október 30. 
 
34.  Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása 

érdekében előzetes döntés meghozatalára 
 Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott: Vörhendi Péter, a RuVör-Trend Medical Kft. ügyvezetője 
 (A meghívott megjelent.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 34. napirendi pontunkra, amely javaslat a 9. számú felnőtt 
háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés 
meghozatalára. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! A napirendi pontot a szociális, 
egészségügyi és lakhatási bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 
melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést a PATRONUS-MEDICAL 
Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a 2400 Dunaújváros, Váci M. u. 9. szám alatti telephelyű, 9. 
számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási előszerződést, 
majd a feladat-ellátási szerződést a praxisjogot engedélyező határozat 
bemutatását követően 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 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi 
ellátása érdekében előzetes döntés meghozataláról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
906/2021. (X.21.) határozata 

9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes 
döntés meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a 

határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést a PATRONUS-
MEDICAL Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a 2400 Dunaújváros Váci M. u. 9. szám alatti telephelyű, 9. számú 
felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés alapján a határozat 1. számú 
melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést jóváhagyólag írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                 humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  2021. november 3. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés alapján a határozat 2. melléklete 
szerinti feladat-ellátási szerződést jóváhagyólag írja alá az érvényes praxisjogot 
engedélyező határozat bemutatását követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 
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              - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. december 24. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a szerződéskötés előkészítésére és a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 
              - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: 2021. október  31. 
 

35.  Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi 
támogatására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Böhm Attila, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 

elnöke 
 (A meghívott nem jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 35. napirendi pontunkra, amely javaslat az Esőemberek 
Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete 2021. évi támogatására.  
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottság 6 igen szavazattal támogatta, és elfogadásra javasolta 
a javaslatot. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesülete részére 133.096,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújt az egyesülethez tartozó gyermekek és felnőttek 
számára fejlesztő programot tartalmazó számítástechnikai eszközök 
biztosítására a határozat melléklete szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekkel. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Esőemberek Szüleinek Egyesülete 2021. évi 
támogatásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
907/2021. (X.21) határozata 

az Esőemberek Szüleinek Egyesülete 2021. évi támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Esőemberek 

Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére (2400 Dunaújváros, Gerle u. 2.) 
133.096,- Ft, azaz százharmincháromezer-kilencvenhat forint összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújt az egyesülethez tartozó gyermekek és 
felnőttek számára fejlesztő programot tartalmazó számítástechnikai eszközök 
biztosítására a határozat melléklete szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekkel. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a támogatás 
fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
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 16. melléklet egyéb 
felhalmozási kiadások sorára átcsoportosítással biztosítja. 
 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesületével a támogatási szerződést kösse meg, valamint 
intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  

              a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a Humán Szolgáltatási Főosztály vezetője 
                          - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                            a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: 2021. október 31. 
 
36.  Javaslat a TOP-6-2-1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása 

projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 
visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 36. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP-6-2-1-15-DU1-
2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán el nem 
számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség 
forrásának biztosítására. 

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

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

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati 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. Annyit fűznék hozzá, hogy 
kíváncsi vagyok, hogy a duol nevű hetilap, napilap ezt a napirendi pontot 
kifejtve fog-e majd cikkezni. A döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés 
tudomásul veszi, hogy a Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatási 
Szerződés alapján 36.333.435,- Ft-ot köteles visszafizetni a Támogató 
részére el nem számolható előleg címén. 
 
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a kötelezettségvállalás teljesítése kapcsán 2021. október 
5-én részletfizetési megállapodást kötött a Pénzügyminisztériummal mint 
Támogatóval, illetve a támogatót képviselő Magyar Államkincstárral mint 
Közreműködő Szervezettel, melynek tárgya a kötelezettségvállalás 
egyösszegű tárgyévi kifizetése helyett 12 havi részletben történő kifizetése 
2021. október – 2022. szeptember időszakban, így a 2021. évben 
összesen 9.083.358,- Ft, a 2022. évben 27.250.077,- Ft esedékes. 
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A Közgyűlés a kötelezettségvállalás teljesítéséhez a 2021. évi 
költségvetési rendeletben 3.500.000,- Ft-ot átcsoportosít. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi 
Óvoda felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján 
keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
908/2021. (X.21.) határozata 

a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása     
projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 

visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt 
kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatási 
Szerződés alapján 36.333.435,- Ft-ot köteles visszafizetni a Támogató részére 
el nem számolható előleg címén. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozat 1.) 
pontjában megjelölt kötelezettségvállalás teljesítése kapcsán 2021.10.05-én 
részletfizetési megállapodást kötött a Pénzügyminisztériummal mint 
Támogatóval, illetve a támogatót képviselő Magyar Államkincstárral mint 
Közreműködő Szervezettel, melynek tárgya a kötelezettségvállalás egyösszegű 
tárgyévi kifizetése helyett 12 havi részletben történő kifizetése 2021. október – 
2022. szeptember időszakban, így a 2021. évben összesen 9 083 358 Ft, a 
2022. évben 27 250 077 Ft esedékes. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 

1.) pontjában megjelölt kötelezettségvállalás teljesítéséhez a 2021. évi 
költségvetési rendeletet módosítja akként, hogy a 16. melléklet/ K84 Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron létrehozott új 
előirányzat sorra 3 584 000  Ft átcsoportosítása szükséges a 7. melléklet/1. 
Városfejlesztés- és rendezés/3. dologi kiadások/Térinformatikai rendszer 
fenntartás sorról, 2 000 000 Ft átcsoportosítása szükséges a 7. melléklet/1. 
Városfejlesztés- és rendezés/3. dologi kiadások/Földhivatali díjak sorról, és 
3 500 000 Ft átcsoportosítása szükséges a 9. melléklet/ Működési tartalék/23.1 
Általános tartalék előirányzat sorról az alábbiak szerint: 
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Előirányzat Részletező kód Rovat COFOG  
Összeg (Ft) eredeti módosított eredeti módosít

ott 
eredet

i 
módos

ított 
eredeti módosít

ott 

7. 
melléklet/1. 
Városfejles

ztés- és 
rendezés/ 
3. dologi 
kiadások/ 

Térinformat
ikai 

rendszer 
fenntartás 

16. melléklet/ 
K84 Egyéb 

felhalmozási 
célú 

támogatások 
államháztartás

on belülre 

510101 
 

515051 K321 
(Ö) 

 

K84 
(Ö) 

041140 091140 2 822 000 

510101 
 

515051 K351 
(Ö) 

K84 
(Ö) 

041140 091140 762 000 

7. 
melléklet/1. 
Városfejles

ztés- és 
rendezés/ 
3. dologi 
kiadások/ 

Földhivatali 
díjak 

16. melléklet/ 
K84 Egyéb 

felhalmozási 
célú 

támogatások 
államháztartás

on belülre 

510101 
 

515051 K355 
(K) 

K84 
(Ö) 

041140 091140 2 000 000 

9. 
melléklet/ 
Működési 
tartalék/ 

23.1 
Általános 
tartalék 

16. melléklet/ 
K84 Egyéb 

felhalmozási 
célú 

támogatások 
államháztartás

on belülre 

513301 
 

515051 K513 
(K) 

K84 
(Ö) 

041140 091140 3 500 000 

Összesen 9 084 000 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozat 3.) pontjában részletezett előirányzat módosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
jegyzőt, hogy a határozat 2.) pontjában megjelölt részletfizetési megállapodás 

tartalmára figyelemmel a 27 250 077 Ft összegű kötelezettségvállalást a 2022. 

évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
              - a költségvetési rendelet módosításáért:        
                a jegyző  
              - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért: 

                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

              - a költségvetés tervezéséért:                       
                a jegyző 
              - a költségvetés tervezésben való közreműködésért: 

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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                        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a kötelezettségvállalás teljesítésére:  

1. részlet: 2021. október 31. 
2. részlet: 2021. november 30. 
3. részlet: 2021. december 31. 
4. részlet: 2022. január 31. 
5. részlet: 2022. február 28. 
6. részlet: 2022. március 31. 
7. részlet: 2022. április 30. 
8. részlet: 2022. május 31. 
9. részlet: 2022. június 31. 
10. részlet: 2022. július 31. 
11. részlet: 2022. augusztus 31. 
12. részlet: 2022. szeptember 30. 

                     - a rendelet módosítására: 
                         a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                         időpontja 
    - a költségvetés tervezésére: a 2022. évi költségvetési rendelet 
                         tervezésének időpontja 
                     - a határozat közlésére: 2021. november 3. 
                  
37.  Javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai 

fejújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján 
keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk a 37. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP-6.5.1-15-DU1-
2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai fejújítása projekt kapcsán el 
nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési 
kötelezettség forrásának biztosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati 
bizottság elnökét, Szántó Péter elnök urat kérdezem, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati 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: A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 
Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása projekt kapcsán Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatási Szerződés alapján 
1.641.539,- Ft Ft-ot köteles visszafizetni a Támogató részére el nem 
számolható előleg címén. 
 
A Közgyűlés a kötelezettségvállalás teljesítéséhez a 2021. évi 
költségvetési rendeletben 1.642.000,- Ft-ot átcsoportosít.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi 
Óvoda energetikai felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím 
alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
909/2021. (X.21.) határozata 

a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása     
projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett 

visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai 
felújítása projekt kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Támogatási Szerződés alapján 1.641.539,- Ft Ft-ot köteles visszafizetni a 
Támogató részére el nem számolható előleg címén. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 

1.) pontjában megjelölt kötelezettségvállalás teljesítéséhez a 2021. évi 
költségvetési rendeletet módosítja akként, hogy a 16. melléklet/ K84 Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron létrehozott új 
előirányzat sorra 1.642.000,- Ft átcsoportosítása szükséges a 7. melléklet/1. 
Városfejlesztés- és rendezés/3. dologi kiadások/Térinformatikai rendszer 
fenntartás sorról az alábbiak szerint: 

 
Előirányzat Részletező kód Rovat COFOG Összeg 

(Ft) 

eredeti módosított eredeti módosí
tott 

eredeti módo
sított 

eredeti módosít
ott 

 

7. melléklet/1. 
Városfejlesztés
- és rendezés/ 

3. dologi 
kiadások/ 

Térinformatikai 
rendszer 

fenntartás 

16. melléklet/ 
K84 Egyéb 

felhalmozási 
célú 

támogatások 
államháztartáso

n belülre 

510101 
 

515051 K321 
 

K84 041140 091140 1 293 000 

510101 
 

515051 K351 K84 041140 091140 349 000 

Összesen 1 642 000 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában részletezett előirányzat 
módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
                - 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 kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. október 22. 
                        - a rendelet módosítására:  
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                  a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
                        - a határozat közlésére: 2021. november 3. 
 
38.  Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program 

– TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 2020. évi ellentételezés 
elszámolásának jóváhagyására 
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 helyett Sági Péter jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 38. napirendi pontunkra, amely javaslat a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP közfeladat 
ellátási szerződés alapján átadott 2020. évi ellentételezés elszámolásának 
jóváhagyására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés elfogadja a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, többször módosított, 
a Modern Városok Programhoz, illetve a Területfejlesztési Operatív 
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Programhoz kapcsolódó közfeladat ellátási szerződésben rögzített 
feladatok ellátása ellentételezésére 2020. évben átadott pénzösszegre 
vonatkozó elszámolását, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
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 átadott 2020. évi 
ellentételezés elszámolásának jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
910/2021. (X.21.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program- 
TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadott 

2020. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja 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, 2019. május 2-án, 
illetve 2021. szeptember 27-én módosított, a Modern Városok Programhoz, illetve a 
Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó közfeladat ellátási szerződésben 
rögzített feladatok ellátása ellentételezésére 2020. évben átadott pénzösszegre 
vonatkozó elszámolását, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 

       a főépítészi és pályázati osztály vezetője  
Határidő:  a határozat közlésére: 2021. november 3. 

 

39.  Javaslat a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő 

döntések meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 (A meghívott helyett Sági Péter jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

Áttérünk a 39. napirendi pontunkra, amely javaslat a Szalki-szigeti 

vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések meghozatalára. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán 
elnök urat, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásnak elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaink! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
6 igen, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság elnökét, Motyovszki Mátyás elnök urat kérdezem, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy MVP 
“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt fenntarthatósági 
(üzemeltethetőségi lehetőségek szakmai kivizsgálása) tanulmány 
elkészítésének feladata in house-ba átkerüljön a DV N Dunaújvárosi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt-hez. 
 
A Közgyűlés a megbízási díjra bruttó 2.286.000,- Ft fedezetet biztosít.  
 
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 Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását 
előkészítő döntések meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

911/2021. (X.21.) határozata 
a  Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések 

meghozataláról 
 
1.)    Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy MVP 

“Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt fenntarthatósági 
(üzemeltethetőségi lehetőségek szakmai kivizsgálása) tanulmány 
elkészítésének feladata in house-ba átkerüljön a DV N Dunaújvárosi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt-hez. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

mellékletét képező, hozzá benyújtott megbízási szerződés tervezetét elfogadja 
és hozzájárul a szerződés megkötéséhez. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 
2.pontjában megnevezett, a DV N Zrt-vel kötendő megbízási szerződés 
aláírására.  

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő 
megbízási szerződés 1.800.000,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 2.286.000,-Ft 
megbízási díjára fedezetet biztosítson a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2021 (II.18.) rendelet 9.melléklet 24.Felhalmozási tartalék 24.1 Pályázatokból 
további éveket terhelő kötelezettség sorról a 7.melléklet 22.3/MVP dologi/MVP-
Szalki dologi sorra történő átcsoportosítás terhére.  

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy a határozat 4. pontjában részletezett előirányzat módosítást 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetési 
rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában, elkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

                          - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                            a jegyző 
                          - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és 
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                            a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. október 28. 
      - a szerződés aláírására: 2021. november 12. 

                - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. november 5. 
      - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
        módosításának időpontja 

 
40.  Javaslat az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt 

eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
  (A meghívott helyett Sági Péter jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 40. napirendi pontunkra, amely javaslat az MVP „Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” projekt eszközbeszerzésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Köszönöm szépen, elnök úr. Most az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 
elnökét kérdezem, Motyovszki Mátyás elnök urat, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés a Modern Városok Program 
„Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt megvalósítása 
érdekében a DVG Zrt.-vel megkötött és 3 alkalommal módosított 
vállalkozási szerződés 4. számú módosításának hozzá benyújtott 
tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 
 
A Közgyűlés a szerződésmódosítás vállalkozási díjára bruttó 46.839.505,- 
Ft fedezetet biztosít. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az MVP „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” 
projekt eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozataláról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
912/2021. (X.21.) határozata 

az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt eszközbeszerzésével 
kapcsolatos döntések meghozataláról 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Modern 
Városok Program „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt 
megvalósítása érdekében a DVG Zrt-vel megkötött és 3 alkalommal módosított 
vállalkozási szerződés 4. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét 
elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
szerződésmódosítás vállalkozási díjára bruttó 46 839 505 Ft fedezetet 
biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 9. 
melléklet 24. Felhalmozási tartalék 24.1 Pályázatokból további éveket terhelő 
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kötelezettség tartalék sorról a 12. melléklet 23.5.3 MVP Szalki sziget beruházás 
sorra történő átcsoportosítással. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett vállalkozási 
szerződést aláírja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
         Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                             a polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
                             közreműködésért: 
                             a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
                           - a költségvetési rendelet módosításásáért: 
                             a jegyző 
                           - a költségvetési rendelet módosításásában való közreműködésért, 
                             és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  
                             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          Határidő: - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. november 5. 
                           - a rendelet módosítására:  a költségvetési rendelet soron 
                             következő módosításának időpontja 
                           - a határozat közlésére: 2021. október 28. 

41.  Javaslat az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő 
csápos kutak terezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú 
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 helyett Sági Péter jelent meg.) 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 41. napirendi pontunkra, amely javaslat az MVP Víziközmű-
hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos kutak terezése és 
kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 



119 

 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Most kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
„Dunaújváros víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezése” 
tárgyában vállalkozási szerződést kötött 2019. június 11-én a Timpanon 
P+P Kft.-vel. A szerződés egyszer módosításra került 2020. március 31-
én. A szerződés teljesítésének határideje 2021. november 21-e volt. 
Ismételten műszaki tartalom módosítása vált szükségessé, mely végett 
határidő módosítás is szükséges, mely 2022. február 28-ra módosul. 
 
A szerződésmódosítás költségvetési forrást nem igényel. 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben 
víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

913/2021. (X.21.) határozata 
az MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben víztermelő csápos kutak 

tervezése és kivitelezése tárgyú szerződés 2. számú módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Dunaújváros víztermelő 
csápos kutak tervezése és kivitelezése” tárgyában vállalkozási szerződést kötött 
2019.06.11-én Timpanon P+P Kft.-vel. A szerződés egyszer módosításra került 
2020.03.31-én. A szerződés teljesítésének határideje 2021.11.21.-e volt. 
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Ismételten műszaki tartalom módosítása vált szükségessé, mely végett határidő 
módosítás is szükséges, mely 2022. február 28-ra módosul. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, jelen határozati 
javaslat mellékletét képező „MVP Víziközmű-hálózat fejlesztése projektben 
víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezése” tárgyú szerződés 2. számú 
módosítás tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

 
3. A 2. pontban szereplő szerződésmódosítás költségvetési forrást nem igényel. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában megnevezett szerződést aláírja. 
 

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

        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 5. 

 
42.  Javaslat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk 42. napirendi pontunkra, amely javaslat Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: A Közgyűlés elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Partnerségi Tervét, amely a határozat melléklete. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
914/2021. (X.21.) határozata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Partnerségi Tervét, mely a határozat 
melléklete. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert az 1. pont alatti határozat közlésére a DV N Zrt.-vel. 
 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő:  2021. október 31. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A 43. napirendi pont tárgyalása előtt 10 perc szünetet hirdetek ki. 

 
 
Szünet 
Szünet után: 
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43.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a 3053 hrsz-on 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  dr. Pozsgai Nóra, a  Sántha és Pozsgai Ügyvédi Iroda ügyvédje 

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

 
Megkérem képviselő-társaimat, hogy foglaljanak helyet. 11 óra 53 perckor 
folytatjuk tovább a munkánkat, a felolvasást. A képviselő-testület tagjai 
közül 12 fő jelen van. 11 fő van jelen. 11 fő van jelen a képviselők közül. A 
testületünk továbbra is határozatképes. Kitartást kívánok mindannyiunk 
számára.  
 
43. napirendi pontunkra áttérünk, javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására a 3053 helyrajzi számon. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal a határozati 
javaslat „B” változatát támogatta, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta azzal, hogy a forrás az általános tartalék legyen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy az előterjesztés - ahogy elnök úr is mondta - „A” és „B” 
változatú határozati javaslatot tartalmaz. Ülésünk elején kézhez kaptak 
egy, a kérelmező jogi képviselője által benyújtott levelet és egy új „B” 
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változatú határozati javaslatot. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Köszönöm, hogy nincs. A 
„B” változatú döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés támogatja azt a 
célt, hogy a 3053 helyrajzi számú ingatlanon részletes mérnökgeológiai 
vizsgálat készüljön. 
 
A Közgyűlés támogatja azt a célt, hogy a 3053 helyrajzi számú ingatlanon 
a mérnökgeológia vizsgálat alapján a településrendezési eszközök 
módosuljanak. 
 
A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetéséről.  
 
A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Dunaújváros 
helyi építési szabályzatának és a rendezési tervei módosításának 
elkészíttetéséről. 
 
A Közgyűlés a mérnökgeológiai vizsgálat elkészítéséhez 2.000.000,- Ft + 
ÁFA pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2021. évi költségvetési rendelete általános tartalék 
terhére. 
 
Aki az „B” változatú határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindításáról a 3053 hrsz-on című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Pintér Tamás), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Pintér Tamás polgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
915/2021. (X.21.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a 
3053 hrsz-on 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 3053 

hrsz-ú ingatlanon részletes mérnökgeológiai vizsgálat készüljön. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 3053 

hrsz-ú ingatlanon az 1. pontban szereplő mérnökgeológia vizsgálat alapján a 
településrendezési eszközök módosuljanak. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a mérnökgeológiai 
vizsgálat elkészíttetéséről.  

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

         a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő:  a tervezés elindítására: 2021. december 31. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 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: a mérnökgeológiai vizsgálat elfogadása 
                  után 60 nappal 
                - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                  egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett 

mérnökgeológiai vizsgálat elkészítéséhez 2 millió Ft + ÁFA pénzeszközt biztosít 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetési 
rendelete 9. melléklet 23.1. általános tartalék sor terhére a 7. melléklet 1. cím 
dologi kiadások sorára történő átcsoportosítással. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

            a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    főépítészi és pályázati osztályvezető 

Határidő: a tervezés elindítására: 2021. december 31. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés következő 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi és pályázati  osztály vezetője 
     - a költségvetés módosításért: 
      a jegyző 
              - a költségvetés módosításban történő közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 
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Határidő: a költségvetés módosítás elfogadásának időpontja 
 
7.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

helyi építési szabályzat és a rendezési terv a 2. pont szerinti módosításának 
költségeinek fedezetére tervezési szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a tervezővel. 

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

    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: mérnökgeológiai vizsgálat elfogadása után 60 nappal 

 
44.  Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a Fiastyúk utcában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Deimel János, a Fiastyúk u. 2. Társasház számvizsgáló 

bizottságának elnöke 
 Juhász Gábor, a Fiastyúk u. 4. Társasház számvizsgáló 

bizottságának elnöke 
(A meghívottak nem jelentek meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
44. napirendi pontunkra áttérünk, javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására a Fiastyúk utcában. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés támogatja azt a célt, hogy a 
1566/42 és 1566/44 helyrajzi számú ingatlanok településrendezési övezeti 
besorolása az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Kormányrendelet 16. § (1) 
bekezdése szerinti helyi építési szabályzat felülvizsgálata során úgy 
módosuljon, hogy a terület Lk-Z építési övezetbe kerüljön. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindításáról a Fiastyúk utcában című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szántó Péter), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Gombos István, Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szántó Péter képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, így 
kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
916/2021. (X.21.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról  
a Fiastyúk utcában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a 

1566/42 és 1566/44 hrsz.-ú ingatlanok településrendezési övezeti besorolása 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat 
felülvizsgálata során úgy módosuljon, hogy a terület Lk-Z építési övezetbe 
kerüljön. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése 
szerinti helyi építési szabályzat felülvizsgálata során az 1. pont figyelembe 
vételéről.  
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 főépítészi és pályázati osztályvezető 
Határidő:  a tervezés elindítására: 2021. október 31. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

határozat közlésére a kérelmezőkkel.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 főépítészi és pályázati osztályvezető 
Határidő:  2021. november 15. 

 

45.  Javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló 
szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 

Meghívott:  Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 (A meghívott helyett Sági Péter jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
45. pontunkra áttérünk, javaslat az Intercisa Múzeum kiállítástervezési 
feladataira irányuló szerződés megkötésére. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Szintén önt kérdezem, hogy a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. De akkor már kérdezzük meg az oktatási, 
kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnökét is, Szántó Pétert, hogy 
a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
napirendi pontot az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 5 
igen szavazattal közgyűlésre alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. És hogyha még mindez nem lenne elég, 
akkor kérdezzük meg Motyovszki Mátyás elnök urat, hogy az ifjúsági, 
sport és turisztikai bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és turisztikai 
bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Rendkívül örülök. Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, esetleg 
véleményezés van-e. Nincs. A döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés 
az „Intercisa Múzeum fejlesztése”  projekt megvalósítása érdekében az 
AAPRIL Kommunikációs Kft.-vel kötendő,  az Intercisa Múzeumban 
megvalósítani tervezett új kiállítás digitális tartalmának kidolgozását és 
kiállítási grafika, design feladatok ellátását célzó vállalkozási szerződés 
hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, és annak megkötéséhez hozzájárul.  
 
A Közgyűlés a szerződés bruttó 10.795.000,- Ft vállalkozási díjára 
fedezetet biztosít.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

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



129 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
917/2021. (X.21.) határozata  

az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés 
megkötéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.4-16-

DU1-2018-00002 „Intercisa Múzeum fejlesztése”  projekt megvalósítása 
érdekében az AAPRIL Kommunikációs Kft.-vel kötendő,  az Intercisa 
Múzeumban megvalósítani tervezett új kiállítás digitális tartalmának 
kidolgozását és kiállítási grafika, design feladatok ellátását célzó vállalkozási 
szerződés hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez 
hozzájárul.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő 
szerződés bruttó 10 795 000,- Ft vállalkozási díjára fedezetet biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 13. melléklet 23.4.2 TOP-
6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés sorról a 7. 
melléklet 22.2 TOP Programok / 3. dologi kiadások 6.1.4-16-DU1-2018-00002 
„Intercisa Múzeum fejlesztése” sorra történő átcsoportosítással. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában megnevezett vállalkozási 
szerződést aláírja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

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

 
         Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
                            közreműködésért: 
                            a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
                          - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                            a jegyző 

                     - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és 
                            a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
         Határidő: - a kötelezettségvállalás teljesítésére: 2021. november 5. 
                          - a rendelet módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
                            módosításának időpontja 
                          - a határozat közlésére: 2021. október 28. 
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46.  Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére a 3371/4 helyrajzi számú 
ingatlan vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
46. napirendi pontunk, javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére a 
3371/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Amennyiben nincs, a döntési javaslatot ismertetem: A 
Közgyűlés a „Dunaújváros Szalki-sziget, Ruhagyári út elválasztott 
rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna 
hálózatával való összekötése” tárgyú beruházás megvalósítása 
érdekében a MÁV Zrt.-vel kötendő, a 3371/4 helyrajzi számú terület 
igénybevételét biztosító kártalanítási megállapodás hozzá benyújtott 
tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 
 
A Közgyűlés az egyszeri kártalanítás összegére a fedezetet bruttó 
127.000,- Ft összegben biztosítja. 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés  a kártalanítási megállapodás megkötéséről a 
3371/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Mezei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
918/2021. (X.21.) határozata 

kártalanítási megállapodás megkötéséről a 3371/4 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros 

Szalki-sziget, Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének 
gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése” tárgyú 
beruházás megvalósítása érdekében a MÁV Zrt-vel kötendő, a 3371/4 helyrajzi 
számú terület igénybevételét biztosító kártalanítási megállapodás hozzá 
benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

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

meghatározott terület igénybevételhez szükséges egyszeri kártalanítás 
összegére a fedezetet bruttó 127.000,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
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Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2. 
Városüzemeltetés cím alatti 3. Dologi kiadások elnevezésű soráról a 7. 
melléklet, 5. Víziközmű-szolgáltatás cím alatti 3. Dologi kiadások elnevezésű 
sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett kártalanítási megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2021. november 5. 

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

hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
47.  Javaslat a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési 

tervének korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  a Fejér Európa Kft. ügyvezetője 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 47. napirendi pontunkra, amely javaslat a Szent György út – Toldi 
köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének korszerűségi 
felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
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: A Közgyűlés a „a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló 
építés engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálata” feladat 
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elvégzését a Fejér Európa Kft.-től rendeli meg bruttó 190.500,- Ft 
keretösszeg fejében. 
 
A Közgyűlés a meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet 190.500,- 
Ft összegben biztosítja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés 
engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Mezei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
919/2021. (X.21.) határozata 

a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének 
korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötéséről 

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

György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének 
korszerűségi felülvizsgálata” feladat elvégzését a Fejér Európa Kft.-től rendeli 
meg bruttó 190.500,- Ft keretösszeg fejében. 

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

meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet 190.500,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet 3.Vízgazdálkodás és vízkár elhárítás cím alatti 3. Dologi kiadások (e-
közmű adattárolás és változáskezelés) elnevezésű soráról a 12. melléklet, 2. 
Városüzemeltetés cím alatti „Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés 
tervfelülvizsgálat” elnevezésű új sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést a Fejér Európa Kft.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Városüzemeltetési Osztály vezetője 
Határidő: a szerződés aláírására: 2021. november 5. 

 
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. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

48.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. 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: 
 
48. napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 4. számú módosítás – 2021. április-december 
hónap – megkötésére. 

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

 
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 van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés jelen határozatával a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által 2021. március 24-én megkötött, a 2021. 
április-december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. számú 
módosítását a XI. sor előirányzatainak 25.000.000,- Ft-tal történő 
emelését jóváhagyja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az 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 4. módosítás - 2021. 
április-december hónap - megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Mezei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
920/2021.(X.21.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 4. 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 4. számú módosítását a XI. sor előirányzatainak 
emelését jóváhagyja. 

 
2.)  1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

sort érintő 25.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 7. mellékletének 2. 
Városüzemeltetés 3. „Dologi kiadások” elnevezésű soron 13.650.000 Ft 
rendelkezésre áll, míg a 13. mellékletének 2. Városüzemeltetés 2.1. 
„Intézmények körüli járda felújítása” elnevezésű sorról 1.350.000 Ft, valamint a 
12. mellékletének 1.Városfejlesztés-  és rendezés 1.2 „Egyéb képviselői 
kérések beruházási feladatai” elnevezésű sorról 10.000.000 Ft átcsoportosítása 
útján biztosítja. 

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

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

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. április-
december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítását 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021. október 29. 
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5.)  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.október 29. 

 
49.  Javaslat Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 49. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros területén 
fák, cserjék és évelők ültetési munkálataira.  

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

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez 
kaptak egy új határozati javaslatot. Kérem, hogy a döntéshozatalnál majd 
ezt vegyék figyelembe. Orosz Csaba szót kért. Parancsoljon, képviselő úr, 
öné a szó! 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Igazából csak azért szeretnék hozzászólni, mert nagyon fontosnak tartom, 
hogy ugye Dunaújvárosnak a Szalki-sziget egy olyan terület, ahol egyre 
több rendezvényt tartunk, és a rendezvények során ugye sokszor felmerült 
már, hogy ezek az öreg fák ágai lehullanak, veszélyt okozhatnak, bajt 
okozhatnak, és nagyon fontos igenis a megelőzés. Ezúton szeretném 
megköszönni a DVG erdészeti szakágának azt a szakmaiságot, amit a 
város fáival kapcsolatban képvisel. Itt felmértük ezeket az idős fákat, 
amiből egy jó párat ki kell vágni sajnos, de ezek pótlására ugye túlkoros 
fák rendelése megtörtént, és ültetése fog következni. Ugye ezek kicsivel 
nagyobbak, idősebb fák. Bízunk benne, hogy hamarabb majd lombba 
borulnak, és amikor újabb rendezvényeket tartunk, akkor kellő hűst 
tartanak Dunaújváros polgárainak. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kellő hűs érdekében támogatjuk a javaslatát. A döntési javaslatot 
ismertetem, amennyiben több hozzászólás nincs: A Közgyűlés úgy 
határoz, hogy a Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési  
munkálatait (Szalki-szigeti túlkoros fák ültetése, Váci M. u. kőedényeinek 
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növénytelepítése valamint a Martinász szobor növénykiültetése) bruttó 
2.087.420,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
921/2021. (X.21) határozata 

Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálatairól 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési  munkálatait (Szalki 
szigeti túlkoros fák ültetése, Váci M. u. kőedényeinek növénytelepítése valamint 
a Martinász szobor növénykiültetése) bruttó 2.087.420,-Ft összegért a DVG 
Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2) Az 1. pontban megnevezett vállalkozási díj fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének 24/3 
soráról a 7. melléklet 2. Városüzemeltetés cím alatt szereplő 3. dologi kiadások 
sorára való átcsoportosítással biztosítja. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a városüzemeltetési osztály vezetője 
    Határidő:  2021. október 30. 

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

hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés 
soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
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      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

50.  Javaslat a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű 
rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri 
feladatai tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
50. napirendi pont, javaslat a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. 
években a víziközmű rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák 
műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét kérdezem, hogy tárgyalta-
e a bizottságuk. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 
És vajon a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
véleményezte-e? 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Nagyszerű. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés hozzájárul a DVG Zrt.-vel 2016. évben, 2017. 
évben és 2020. évben a víziközmű rendszeren elvégezni kívánt 
rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött 
Vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez bruttó 1.681.446,- Ft összeg megfizetése mellett.  
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. években a 
víziközmű rendszeren elvégezni kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri 
feladatai tárgyában kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Mezei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 
922/2021. (X.21.) határozata 

a DVG Zrt.-vel a 2016., 2017. és 2020. években a víziközmű rendszeren 
elvégezni kívánt rekonstukciós munkák műszaki ellenőri feladatai tárgyában 

kötött vállalkozási szerződések közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a DVG 

Zrt.- vel (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 2016. évben, 2017. évben és 
2020. évben a víziközmű rendszeren elvégezni kívánt rekonstrukciós munkák 
műszaki ellenőri feladatai tárgyában kötött Vállalkozási szerződések közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a határozat mellékleteként csatolt 
szerződés formájában. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: 2021. november 05. 
 

3.)  A határozat 1. pontjában hivatkozott szerződés kapcsán az önkormányzatot 
terhelő br.1.681.446.- Ft összeg a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről  és annak végrehajtásáról szóló 
6/2021. (II. 18.) rendelet 13. melléklet, 5. „Víziközmű szolgáltatás” cím, 5.2 
„Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2016.” során rendelkezésre áll. 

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

begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán 
kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  a SZOFT-FERR Kft. ügyvezetője 

 (A meghívott nem jelent meg.) 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Már nagyon a finisben vagyunk. 51. napirendi pontunk az 54-ből, javaslat 
a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán kötött 
vállalkozási keretszerződés módosítására. 

 
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: A Közgyűlés hozzájárul, hogy „a 2021. szeptember 18-ára 
szervezett lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes és 
nem veszélyes hulladékok kezelése” tárgyú vállalkozási keretszerződés 1. 
számú módosítása a határozat mellékletét képező tartalommal 
megtörténjen. 

 
A keretösszeg megemelésére a közgyűlés bruttó 2.484.238,- Ft 
összegben fedezetet biztosít.  
 
Aki a határozati javaslatot pedig elfogadja, az 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 
kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Mezei 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

923/2021. (X.21.) határozata  
a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán kötött vállalkozási 
keretszerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

„a 2021. szeptember 18-ára szervezett lakossági hulladékgyűjtés alkalmával 
begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése” tárgyú 
vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása a határozat mellékletét 
képező tartalommal megtörténjen. 
 

2. A keretösszeg megemelésére a fedezet bruttó 2.484.238,- forint összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) önkormányzati rendelet 
7. melléklet, 4. Környezet-egészségügy cím alatti 3. Dologi kiadások során 
rendelkezésre áll. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
keretszerződés módosítást 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 módosítás aláírására: 2021. október 28. 
 
52.  Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial 

Kft.-vel, játszótér létesítése céljából 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 52. napirendi pontunkra, amely javaslat haszonkölcsön 
szerződés megkötésére a Pálhalmai Agrospecial Kft.-vel, játszótér 
létesítése céljából. 

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

 
Kérdés, hozzászólás, javaslat Orosz Csabától van. Parancsoljon! 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Pálhalma ugye városunk 
része, sokan a lakosok közül sem tudják, némelyek azt gondolják, hogy 
egy különálló kis község, de nem így van, a városunk része, és sajnos 
nagyon sok dologban elhanyagolt állapotban van, úgyhogy vannak 
tartozásaink az ott lakók irányába. Egy elhanyagolt régi, sajnos a mai 
jogszabályoknak nem megfelelő játszótér volt, aminek elbontása 
megtörtént. Ennek pótlása fog történni, aminek az ott lakók nagyon fognak 
örülni, úgyhogy kérem a támogatást. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat van-e. Jelentkezőt 
nem látok. A döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy 
a Pálhalmai Agrospecial Kft.-vel haszonkölcsön szerződést kíván kötni 
játszótér kialakítása céljából.  
      
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
924/2021. (X.21.) határozata 

haszonkölcsön szerződés megkötéséről a Pálhalmi Agrospecial Kft.-vel, 
játszótér létesítése céljából 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 

a Pálhalmi Agrospecial Kft.-vel ( székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1, 
078/36. hrsz.) haszonkölcsön szerződést kíván kötni játszótér kialakítása 
céljából.  

      
 2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy  1. pontjaiban hivatkozott célra tekintetében a határozat 
mellékletét képező Haszonkölcsön szerződést  a Pálhalmi Agrospecial Kft. írja 
alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési  osztály vezetője 
 Határidő:  2021. november 5. 

 
53.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

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

 
53., utolsó előtti napirendi pontunk, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között 
együttműködési megállapodás megkötésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Ez egy jó hír. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés hozzájárul Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között közösségi 
szolgálat megszervezése és lebonyolításra vonatkozó keretmegállapodás 
megkötéséhez. 
 
Aki a 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 
és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Mezei Zsolt) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
925/2021. (X.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szakképzési 
Centrum között közösségi szolgálat megszervezése és lebonyolításra vonatkozó 
keretmegállapodás megkötéséhez. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat mellékletét képező keretmegállapodás aláírására, 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás mellékletében felsorolt, a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum tagiskoláival kötendő egyéni megállapodások 
megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése 
mellett. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
                  - a végrehajtásban való közreműködésért: 

               a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2021. november 15. 

               az egyéni megállapodások megkötésére: 2021. december 31. 
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54.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának 2. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 
 Meghívott: Horváth Anita, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
  (A meghívott nem jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Ja, nem, van még 55. is. Akkor még ne öltözzön senki. Az 54. napirendi 
pontunk, amely nem az utolsó, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 2. számú módosítására.  

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

 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság vajon véleményezte-e ezt a 
napirendi pontot? 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Polgármester Úr! Ismertetem a bíráló bizottság véleményét. A 
bíráló bizottság 2021. október 19-én 15 óra 15 perckor ülésezett, és 3. 
napirendi pontként tárgyalta a tárgybeli napirendet, és meghozta a 
26/2021. (X.19.) KBB határozatát, mely a következőképpen hangzik: Az 
Önkormányzat Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta minősítette a napirendi pont tárgyát képező 
előterjesztést, és támogatta a határozati javaslat tervezetét. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Nincsen. Nagyszerű. A döntési javaslat pedig a 
következő: A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát 2021. október 29. napjától az alábbiak szerint 
módosítja: 
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A szabályzat II. fejezet 4.6.5. alpontjában szereplő mondat helyébe az 
alábbi szövegrész kerül: 
„A bírálóbizottság minden esetben zárt ülést tart, melyen tanácskozási 
joggal részt vehet a jegyző, az aljegyző, valamint a mindenkori 
közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel megbízott gazdasági szervezet 
vezető tisztségviselője.” 
 
Aki a 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 
Közbeszerzési Szabályzatának 2. számú módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Mezei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

926/2021. (X.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának 2. számú módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2021. október 
29. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.1 A szabályzat II. fejezet 4.6.5. alpontjában szereplő mondat helyébe az 

alábbi szövegrész kerül: 
„A bírálóbizottság minden esetben zárt ülést tart, melyen tanácskozási 
joggal részt vehet a jegyző, az aljegyző, valamint a mindenkori 
közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel megbízott gazdasági 
szervezet vezető tisztségviselője.” 

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

hogy a módosítások közbeszerzési szabályzatban való átvezetéséről 
gondoskodni szíveskedjen. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési szabályzatot aláírni szíveskedjen. 

 
Felelős: - a módosítások átvezetéséért 

                            a jegyző 
  - az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzat 
    aláírásáért 

                            a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

                            az aljegyző 
Határidő: 2021. október 28. 
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55.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendelésére 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És akkor az utolsó, remélem, mindenki felkészült, javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendelésére.  

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaink! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásnak elfogadásra javasolja. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, elnök úr. Ez jó hír. Kérdés, hozzászólás, javaslat, 
várom, de nincs. Javaslat pedig: A Közgyűlés úgy határoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi 
munkarendjében 2021. december 27. napjától 2022. január 2. napjáig egy 
hét, vagyis 5 munkanap igazgatási szünetet rendeljen el. Az igazgatási 
szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást nem tart. 

 
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy 

-  az igazgatási szünet időtartamára a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók 
részére a rendes szabadságot lehetőség szerint adja ki, 

-  a polgármesteri hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás 
érdekében az ügyelet rendjét határozza meg, 

-  az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket 
előzetesen tájékoztassa. 

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

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

927/2021. (X.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi 
munkarendjében 2021. december 27. napjától 2022. január 2. napjáig egy hét 
(5 munkanap) igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet időtartama 
alatt a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást nem tart. 

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

hogy 

-  az igazgatási szünet időtartamára a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók részére a rendes 
szabadságot lehetőség szerint adja ki, 

-  a polgármesteri hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás 
érdekében az ügyelet rendjét határozza meg, 

- az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket 
előzetesen tájékoztassa. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 

Határidő: 2021. december 20. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
11 igen szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot, és a napirendi 
pontok végére értünk ezáltal. Az SZMSZ 39. § értelmében az írásbeli 
interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb nyolc 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, amellyel, ha 
jól látom, Lőrinczi Konrád képviselő úr élni is kíván. Képviselő úr, nagy 
tisztelettel megadom a szót, amennyiben gyorsan mondja.  

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűés! A korábbi kérésem 
volt a megtartandó fogadóóráimról szülessen bejegyzés, illetve jelenjen 
meg az újságban is, hogy ez megtartásra kerül. Minden hónap első és 
harmadik csütörtökén tartom a fogadóórát, kivéve, hogyha esetleg 
ünnepnappal ütközik. Emlékeim szerint a legutóbbi újságban nem láttam a 
közleményt, mely szerint megtartom a fogadóórát, úgyhogy az lenne a 
kérésem, hogy kérésem szerint továbbra is jelenjen meg az újságban. 
Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Tóth Kálmán képviselő úr! 
 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Két dologgal szeretnék 
foglalkozni. Az egyik, szeretném kérni a főépítész úrtól, hogy a 
Csillagdomb rendezési tervével kapcsolatban egy egyeztető értekezletet 
tartsunk, hogy a Csillagdombnak az elkövetkező években mi lesz a dolga. 
A másik dolog pedig, szeretném bejelenteni a tisztelt lakók számára, hogy 
a következő lomtalanítás az október 30-án lesz a Barátság városrészben, 
ahol elektromos hulladékot is gyűjtünk. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Amennyiben a forrásaink engedik, a csillagdombi tervezést akkor nyilván, 
de Barta Endre képviselő úr hátha ez ügyben szól. 

 
Barta Endre alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Gyorsan 
szeretnék reagálni, teljesen természetes Lőrinczi Konrád képviselő úr 
kérése, miszerint a fogadóórái jelenjenek meg. Azért emlékeztetném 
képviselő urat arra, hogy volt olyan időszak, amikor ugyanígy szemben 
ültünk egymással, és ön nagy mosollyal az arcán nevetett azon, amikor 
jeleztem, hogy mi le vagyunk tiltva az önök médiájában. Ott ült az összes 
frakció. Hát, majd megnézzük a videófelvételeket. Önök letiltottak minket, 
nem szerepelhettünk az újságban, és ott teli vigyorral felém nézett 
ugyanúgy a frakció-társaival együtt. Ettől függetlenül remélem, hogy az ön 
fogadóórái meg fognak jelenni. Köszönöm szépen a szót.  

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Így van, alpolgármester úr. Azok az idők elmúltak, demokrácia van, és 
minden ilyen hirdetést meg fogunk jelentetni. Medgyesi Miklós 
kabinetvezető úr. 
 

Medgyesi Miklós kabinet- és sajtó irodavezető, sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Így van, elnézést kérek 
képviselő úrtól, több korábbi újságban megjelent már a fogadóórára a 
felhívás, nem tudom, hogy most miért maradt ki, de utána fogok kérdezni, 
és természetesen megjelentetjük, ahogy az önkormányzat hivatalos 
weboldalán egyébként fönt van és megtalálható. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Most, hogy ilyen sokat beszéltünk képviselő úr fogadóórájáról, kérdezem, 
hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, felhívom 
tisztelt képviselő-társaim figyelmét, mint ahogy az ülés elején jeleztem, a 
következő napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk meg. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a zárt ülésen Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló – Kérem, üljenek még vissza, hát még nem 
fejeztem be. Én sem akarom fölolvasni, de muszáj. – A zárt ülésen 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (3) bekezdése 
értelmében: 
 
„A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testület tagjai 
közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá 
meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati 
hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy 
napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen törvény, vagy 
önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett 
meghívása.” 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a nyílt ülést 12 óra 21 perc 38 
másodperckor berekesztem. És 2 perc szünetet rendelek el. Nagyon 
szépen köszönöm mindenkinek az eddigi munkáját, a hivatal 
munkatársainak és szép napot kívánok. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 

 
 

 

 


