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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének      

2021. november 11-ei rendkívüli nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 ülésterme 
 

 

Jelen vannak: 
 

1. Pintér Tamás              polgármester 
2. Barta Endre alpolgármester 
3. Cserna Gábor          képviselő 
4. Gombos István képviselő 
5. Lőrinczi Konrád képviselő 
6. Mezei Zsolt         alpolgármester 
7. Motyovszki Mátyás képviselő 
8. Raduka Zsuzsanna képviselő 
9. Szabó Zsolt   alpolgármester 
10. Szántó Péter képviselő 
11. Dr. Székely Károly képviselő 
12. Tóth Kálmán képviselő 
 
Távol lévők: 
 

1. Orosz Csaba képviselő 
2. Szepesi Attila képviselő 
 
Utassy Éva képviselő elhunyt. 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Molnár Attila jegyző 
Dr. Petánszki Lajos aljegyző 
Molnár-Osztrocska Diána hatósági főosztályvezető 
Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztályvezető 
Dr. Deák Mária hatósági főosztályvezető 
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző 
Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető 
Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető 

 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Szép napot kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm képviselő-
társaimat, a hivatal munkatársait, meghívott vendégeinket és mindenkit, 
aki figyelemmel kíséri a mai munkánkat.  
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Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 2021. november 11-ei rendkívüli nyílt ülését 9 óra 3 
perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a 15 képviselő közül 11 fő jelen 
van. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Az SZMSZ-ben biztosított jogommal élve 
hívtam össze a mai rendkívüli közgyűlést, melyen kizárólag az elfogadott 
napirendek tárgyalhatók. 
 
A közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi 
pontjait, amelyek sorrendben a következők lesznek: 

 
1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 
adományozásának rendjéről szóló 14/2018. (VI.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

 
2.  Javaslat víziközmű-szolgáltatás ellátásra vonatkozó szándéknyilatkozat 

elfogadására 
 
3.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő 

bankgarancia szerződéshez ingatlanfedezet biztosítására 
 
4.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata 

módosítására 
 
5.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 

intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására 
 

Tájékoztatom tisztelt képviselő-társaimat, hogy az SZMSZ 14. § (6) 
bekezdése szerint az írásban ki nem küldött - előkészítés alatt álló - 
napirendi pontot (előterjesztést) a meghívóban külön megjegyzéssel kell 
szerepeltetni. Az ilyen napirendi pontot a döntési javaslattal együtt a 
közgyűlési tagok számának megfelelő példányban és ezen felül kettő 
példányban papír alapon az ülést megelőző nap 13,00 óráig le kell adni a 
polgármesteri hivatal közgyűlés üléseinek előkészítését végző szervezeti 
egysége részére. A napirendi pont - közgyűlés megkezdése előtt a 
képviselők részére történő - kiosztásról e szervezeti egység gondoskodik. 
 
A közgyűlési meghívóban egy olyan napirendi pont szerepel, ami a 2., 
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 mai napon. 
 
Most pedig döntenünk szükséges a rendkívüli nyílt ülés napirendi 
pontjairól, csak előtte még tájékoztatom képviselő-társaimat, illetve a 
jegyzőkönyv számára, hogy Cserna képviselő úr is megérkezett, így a 
létszámunk 12 főre bővült 9 óra 5 perckor, és továbbra is 
határozatképesek vagyunk.  
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Most pedig döntsünk a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjairól. 
 
Aki azokkal egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

934/2021. (XI.11.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 11-
ei rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 
adományozásának rendjéről szóló 14/2018. (VI.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
 

2.  Javaslat víziközmű-szolgáltatás ellátásra vonatkozó szándéknyilatkozat 
elfogadására 
 

3.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő bankgarancia 
szerződéshez ingatlanfedezet biztosítására 

 
4.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata módosítására 
 
5.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 

megkötött támogatási szerződés módosítására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most pedig a meghívottak részére szeretnék tanácskozási jogot 
biztosítani. 
 
Aki ezt támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés 
rendkívüli nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 



4 

 

Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi 
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Mezei Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

935/2021. (XI.11.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 11-
ei rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A napirendi pontok elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját. 
 
 

1.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 
adományozásának rendjéről szóló 14/2018. (VI.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
1. napirendi ponttal kezdünk, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről szóló 
14/2018. önkormányzati rendelet módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság az ülésén 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 díjrendelet módosítására az 1961 
novemberében született utolsó sztálinvárosi és első dunaújvárosi személy 
jubileumi köszöntésének lehetővé tétele miatt van szükség. 
 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi Attila) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 
adományozásának rendjéről szóló 14/2018. önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 34/2021. önkormányzati rendeletet. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Szeretném közben jelezni, hogy Cserna képviselő úr elhagyta a termet.  
11 fővel viszont továbbra is határozatképesek vagyunk.  
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának 
rendjéről szóló 14/2018. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
34/2021. önkormányzati rendeletet. 

 
És Cserna képviselő úr visszatért, így 12 főre ismét bővült a képviselők 
létszáma. Továbbra is határozatképesek vagyunk. 

 
2.  Javaslat víziközmű-szolgáltatás ellátásra vonatkozó szándéknyilatkozat 

elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
2. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat víziközmű-szolgáltatás 
ellátásra vonatkozó szándéknyilatkozat 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: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az ügyrendi bizottság 
a napirendi pontot tárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett 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 megismerte és megvizsgálta a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatósági ellenőrzésről 
készült jegyzőkönyvét, mely tartalmazza, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata mint ellátásért felelős – a Hivatal ügyrendjét és az 
ügyintézési határidőket figyelembe véve – legkésőbb 2021. november 15-ig 
gondoskodjon az új üzemeltetési szerződések megkötéséről, a jóváhagyási 
és engedélyezési eljárás 2021. december 31-ig történő lefolytatása 
érdekében. 

 

A Közgyűlés megállapítja, hogy új víziközmű-szolgáltatóval az üzemeltetési 
szerződés megkötése 2021. november 15-ig nem lehetséges, viszont a 
Közgyűlés elfogadja a leendő víziközmű-szolgáltatóval az együttműködést 
megalapozó szándéknyilatkozatot a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 

 

Tekintettel arra, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 1. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a közigazgatási területén a jogszabály szerint 2022. 
január 1-től egy másik víziközmű szolgáltatási engedéllyel rendelkező 
gazdasági társasággal kell üzemeltetési szerződést kötnie a tulajdonában 
álló víziközművek üzemeltetéséről, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kötelezettségvállalás nélküli, és feltételes megállapodást kössön, mely 
szerint, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak és 

 - a felek a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Mezőföldvíz Kft. taggyűlése között a Mezőföldvíz Kft.-ből Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére juttatott üzletrész 
vonatkozásában, valamint 

 - az üzemeltetési szerződés részleteiben a felek közös nevezőre jutnak, úgy 
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hajlandó a Mezőföldvíz 
Kft.-vel Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társasággal 
mint víziközmű-szolgáltatóval a Vksztv. szerinti üzemeltetési szerződést 
megkötni. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, 
valamint a jelen határozat és az aláírt szándéknyilatkozat Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnál kezdeményezze az üzemeltetési szerződés 
benyújtási határidejének módosítását. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

936/2021. (XI.11.) határozata 

víziközmű-szolgáltatás ellátásra vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 

megvizsgálta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

VKEFFO/2495-5/2021 ügyiratszámú hatósági ellenőrzésről készült 
jegyzőkönyvét, mely taratalmazza, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata mint ellátásért felelős – a Hivatal ügyrendjét és az ügyintézési 
határidőket figyelembe véve – legkésőbb 2021. november 15-ig gondoskodjon az 
új üzemeltetési szerződések megkötéséről, a jóváhagyási és engedélyezési 
eljárás 2021. december 31-ig történő lefolytatása érdekében. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy 
új víziközmű-szolgáltatóval az üzemeltetési szerződés megkötése 2021. 
november 15-ig nem lehetséges. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a leendő 
víziközmű-szolgáltatóval az együttműködést megalapozó szándéknyilatkozatot a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

4.  Tekintettel arra, hogy a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közigazgatási területén a jogszabály 
szerint 2022. január 1-től egy másik víziközmű szolgáltatási engedéllyel 
rendelkező gazdasági társasággal kell üzemeltetési szerződést kötnie a 
tulajdonában álló víziközművek üzemeltetéséről, Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
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kötelezettségvállalás nélküli, és feltételes megállapodást kössön, mely szerint, ha 
annak jogszabályi feltételei fennállnak és 

-  a felek a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mezőföldvíz 
Kft. taggyűlése között a Mezőföldvíz Kft.-ből Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére juttatott üzletrész vonatkozásában, valamint 

-  az üzemeltetési szerződés részleteiben a felek közös nevezőre jutnak, úgy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hajlandó a Mezőföldvíz Kft.-vel 
Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társasággal székhelye: 
7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg. 17-09-001805, adószáma: 11283144-2-17, 
ügyvezetője Kovács István és Perlik Tamás) mint víziközmű-szolgáltatóval a 
Vksztv. szerinti üzemeltetési szerződést kötni. 

 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, valamint a jelen határozat és az 
aláírt szándéknyilatkozat Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére történő megküldésére. 

 

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál 
kezdeményezze az üzemeltetési szerződés benyújtási határidejének 
módosítását. 

 

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

Határidő: a határozat és a szándéknyilatkozat megküldésére:  
                2021. november 15. 
 

3.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő 
bankgarancia szerződéshez ingatlanfedezet biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. által kötendő bankgarancia szerződéshez 
ingatlanfedezet 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: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi, jogi és 
igazgatási bizottság a napirendi pontot tárgyalta, és 6 igen szavazattal 
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
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 közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülésünk elején 
kézhez kaptak egy új határozati javaslatot. Kérem, hogy a 
döntéshozatalnál majd ezt vegyék figyelembe.  
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: A Közgyűlés tudomással bír arról, hogy a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. a távhő távhőtermelői feladata ellátása 
finanszírozásához a Kereskedelmi és Hitelbankkal kíván bankgarancia 
szerződést kötni. 
 
A Közgyűlés a szerződés fedezetére felajánlja a dunaújvárosi 487 
helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2. szám, 
„felülvizsgálat alatt”, 1.2054 ha alapterületű, „kivett irodaház” 
megnevezésű ingatlant. 
 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 5.§-a értelmében forgalomképes üzleti vagyon a  
kataszteri nyilvántartás, és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről 
szóló  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. 
önkormányzati rendelete alapján 174 sorszám szerint, amely besorolási 
állapotot a zálogjog megszűnéséig változatlanul fenntartja. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak 
teljesítéséhez szükséges szerződések megkötésére és jognyilatkozatok 
megtételére, beleértve a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését is. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által 
kötendő bankgarancia szerződéshez ingatlanfedezet biztosítására című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), 
távol lévő 2 fő (Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
937/2021. (X1.11.) határozata 

  a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által kötendő bankgarancia 
szerződéshez ingatlanfedezet biztosítására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.; cégjegyzékszám: 07-10-001030). a távhő 
távhőtermelői feladata ellátása finanszírozásához a Kereskedelmi és 
Hitelbankkal kíván bankgarancia szerződést kötni. 

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

hivatkozott szerződés fedezetére felajánlja a dunaújvárosi 487 hrsz.-ú (volt 
Bánki), természetben 2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2. szám, 
„felülvizsgálat alatt”, 1.2054 ha alapterületű, „kivett irodaház” megnevezésű 
ingatlant, melyen A TAKARNET rendszerből 2021. 11.08 .napján lekért nem 
hiteles tulajdoni lap adatai szerint széljegy nem szerepel, a III.1. sorszám alatt 
vezetékjog van bejegyezve az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 
Pécs, Búza tér 8/A.) javára a Dunaújváros KIF III. elnevezésű, 0,4 kV-os 
közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a vezetékjog az ingatlan 
forgalmi értékét és használhatóságát nem befolyásolja, az ingatlan egyebekben 
per-, teher és igénymentes. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 

a 2. pontban leírt ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5.§-a értelmében forgalomképes üzleti vagyon a  kataszteri nyilvántartás, és az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló  Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 15/2015. (V.22) önkormányzati rendelete alapján 174 
sorszám szerint, amely besorolási állapotot a zálogjog megszűnéséig 
változatlanul fenntartja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozatban foglaltak teljesítéséhez szükséges 
szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, beleértve a 
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését is. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármestert 
              - a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért: 
                vagyonkezelési osztály vezetője 
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                DVG Zrt. vezérigazgató 
Határidő: a határozat közlésére: kézhezvételtől számított 15 napon belül 

 

4.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata 
módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 
Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata 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 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
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 DVG Zrt. Alapító Okiratát a 
határozat mellékleteként csatoltak szerint módosítja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
938/2021. (XI.11.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. Alapító 
Okiratát a határozat mellékleteként csatoltak szerint módosítja és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester   
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője       
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 19 
                - az alapító okirat módosítás aláírására: 2021. november 19. 
 
5.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 

intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros főigazgatója 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási 
szerződés módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 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. Van. Gombos István 
képviselő úr, megadom a szót, parancsoljon! 

 
Gombos István képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tulajdonképpen eddig 
még nem volt alkalmam arra, hogy a képviselői indítványom beterjesztését 
polgármester úr és képviselő-társaim támogatták. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mi köszönjük a jó ötletet, képviselő úr. Bízom benne, hogy hasznosan fel 
tudják használni a kórházban, illetve biztos vagyok benne. További kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt 
nem látok. A döntési javaslatot ismertetem: A Közgyűlés hozzájárul, hogy a 
549/2021. határozata alapján a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel 2021. július 7-én megkötött támogatási 
szerződés 5.2. pontjában a „2021. szeptember 30.” szövegrész a „2021. 
október 30.” szövegrészre módosuljon, valamint a 6.3. pontban a „2021. 
október 30.” szövegrész „2021. november 30.” szövegrészre módosuljon. 
 
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-Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 
2 fő (Orosz Csaba, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
939/2021. (XI.11.) határozata 

 a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
megkötött támogatási szerződés módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 
a 549/2021. (V.27.) határozata alapján a Szent Pantaleon Kórház- 
Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 2021. július 7-én megkötött 
támogatási szerződés 5.2. pontjában a „2021. szeptember 30.” szövegrész a 
„2021. október 30.” szövegrészre módosuljon, valamint a 6.3. pontban a „2021. 
október 30.” szövegrész „2021. november 30.” szövegrészre módosuljon. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
kötendő támogatási szerződés 1. számú módosítását aláírja. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 12 . 
      - a szerződés aláírására: 2021. november 12. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy a közgyűlés 2021. 
november 18-án rendes ülést fog tartani. Egyéb észrevétel, hozzászólás 
hiányában a rendkívüli nyílt ülést 9 óra 17 perckor berekesztem. Nagyon 
szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött. További szép napot és jó 
munkát kívánok mindenkinek. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

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

               polgármester                                                        jegyző 
 


