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Pintér Tamás polgármester: 
 

Szeretném megkérni, tisztelt képviselő-társaim foglalják el a helyüket. 
Munkánkat meg szeretném kezdeni.  
 
Jó reggel kívánok még egyszer mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm 
képviselő-társaimat, a hivatal munkatársait és mindenkit, aki figyelemmel 
követi a munkánkat, és kiemeltem köszöntöm meghívott vendégeinket és 
a díjazottunkat, a mai napi díjazottunkat.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 2021. november 18-ai ülését 9 óra 2 perckor megnyitom. 
Megállapítom, hogy a 15 képviselő közül 13 fő jelen van. Megállapítom, 
hogy a testület határozatképes.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Mint ahogy a meghívó is tartalmazza, a Szociális 
Munkáért - Dunaújváros díj ünnepélyes átadására mai ülésünkön kerül 
sor. Magam és a közgyűlés nevében gratulálok a díjazottnak. Most pedig 
átadom a szót Tóth Veronika önkormányzati sajtóreferens asszonynak. 
Parancsoljon! 
 

Tóth Veronika önkormányzati sajtóreferens: 
 
Az önkormányzat nevében köszöntöm önöket. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben Szociális 
Munkáért - Dunaújváros díjat adományoz. Az elismerés azon személynek 
adományozható, aki a városban a szociális munka területén kiemelkedő 
tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában. A 
díjazott személyére bárki javaslatot tehet, ezzel biztosítva a lehető 
legszélesebb társadalmi részvételt. A díjazott személyéről a közgyűlés 
dönt.  
 
2021-ben a díjra jelölést kapott Bölcskei Anna Mária, az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád Házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője.  
 
Bölcskei Anna Mária pályáját 1995-ben gyermek szakápolóként kezdte 
Budapesten az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. Az 
Intézet megszűnése után a Lelki Sérült Gyermekekért Alapítvány 
Vadaskerti Kórház szakambulanciáján dolgozott. 2001-ben szerzett 
általános szociális munkás diplomát, majd idős ellátásból tett szakvizsgát. 
2004 óta dolgozik a Dunaújvárosi Egyesített Szociális Intézményben, mint 
részlegvezető ápoló, 8 éve az intézmény vezetője. Az évek során jó 
kapcsolatot épített ki a helyi szociális és egészségügyi intézményekkel. 
Szerepet vállalt a nappali tagozaton és a felnőttoktatásban részt vevő 
szociális gondozó és ápoló tanulók gyakorlati oktatásában és 
vizsgáztatásában. 
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Kollégái bármikor számíthatnak rá, precizitása, együttműködő készsége, 
segítőkészsége példaként szolgál mindenki számára. Rendkívül örültem, 
amikor az intézmény vezetője te lettél. - mondta Bölcskei Annáról Báló 
Józsefné részlegvezető főnővér. - Igazán empatikus, jó vezető vagy! Az 
intézményben élők, a dolgozók érdekeit szem előtt tartva hozod meg 
döntéseidet. Mindig lehet hozzád fordulni, ha valamiben kételkedünk. „Az 
ajtóm mindig nyitva lesz” mondtad, ami a mai napig így van. Kívánom, 
hogy maradj mindig ilyen.” 
 
Bölcskei Anna nagy gondot fordít arra, hogy a mindennapokban is 
megjelenjenek a szociális és egészségügyi szakma által elvárt 
követelmények. Munkáját empátia, az idősek iránti elkötelezettség, 
következetesség, kreativitás, igényesség jellemzi, ha kell a gyakorlatban is 
részt vesz a munkavégzésben. Magas szakmai ismereteit folyamatosan 
bővíti. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként vesz részt 
az intézmény programjain. Nem ismeri a lehetetlen fogalmát. 
 
Annával több, mint 16 éve vagyunk munkatársak, és immár 8 éve a 
felettesem – mondta Domokos Ágnes. - Ez alatt az idő alatt 
megismerhettem kiváló személyiségét, nagyfokú szakmai hozzáértését, a 
munkája iránti szeretetét és nem utolsó sorban emberséges hozzáállását 
ellátottjaink és a munkatársak iránt. A szakmájában lelkes és érdeklődő, 
mindig naprakész a szociális terület újdonságaival, folyamatosan képzi 
magát,  remek példa mindannyiunk előtt. 
 
Szaktudását szívesen adja át az újabb generációknak. Az idősekkel 
kialakított kapcsolatában a tisztelet, a következetesség és rugalmasság 
uralkodik. Emberismeretének és humorának segítségével minden ellátottal 
szót ért. Munkatársai körében is tiszteletet vívott ki tudásával, 
munkabírásával. Solymosi-Bányai Bettina nappali ellátás vezető szerint 
Bölcskei Anna precíz, következetes, felelősségteljes, mindenre talál 
megoldást. 
 
Munkája iránti alázata, a gondozottakkal szembeni empátiája és a 
munkatársaival kialakított kapcsolata páratlan és példaértékű. Az idei év 
azért is különleges Bölcskei Anna szakmai pályafutását tekintve, hiszen 
szeptember 18-án volt 25 éve, hogy a szociális szférában 
közalkalmazottként végzi  munkáját, amiért városunk közgyűlése jubileumi 
elismerésben részesítette.  
 
A kimagasló színvonalon és lelkiismeretesen végzett szakmai 
tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Szociális Munkáért - Dunaújváros díjat 2021-ben Bölcskei 
Anna Máriának adományozza.  
 
Kérem, vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól. 

  
Pintér Tamás polgármester átadta Bölcskei Anna Mária részére a díjat.  
 
Tóth Veronika önkormányzati sajtóreferens: 
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Most pedig kérem, fáradjunk ki az aulába, ahol Barta Endre 
alpolgármester mond majd pohárköszöntőt. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! 10 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Folytatjuk a munkánkat. Megállapítom, hogy 13 fővel továbbra is 
határozatképesek vagyunk.  
 
Tisztelt Közgyűlés! A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve 
tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a 2021. évi 73 nap 
szabadságomból eddig 30 napot vettem igénybe.  
 
Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés javasolt 
napirendi pontjait, amelyek sorrendben 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 a 

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

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

építményadóról szóló …/2021. (…..) önkormányzati rendelet megalkotására 
 

6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
helyi iparűzési adóról szóló …/2021. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft 

összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a 
szerződés megkötésére 
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9.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 
módosítására 

 
10.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 

támogatási szerződés megkötésére 
 

11. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 
módosítására 

 
12.  Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft.-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 

13.  Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és 
Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 

 
14.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves 

beszámoló jóváhagyására 
 

15.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására 
 

16.  Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetésére 
 

17. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 

 
18.  Javaslat az Euroshow Kft.-vel  megbízási szerződés megkötésére 
 
19.  Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 

szükséges forrás átcsoportosítására 
 

20.  Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére 

 
21.  Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és 

parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkálataira 

 
22.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére  

 
23.  Javaslat új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 

módosítására 
 

24.  Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
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25.  Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a 
Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban 

 
26.  Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról 

az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére 
 

27. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lőtér 
megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére 

 
28.  Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon 

nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére 
 

29.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 
Északi ipari parkban található terület hasznosítására 

 
30.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

31.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 
Északi ipari parkban található terület hasznosítására 

 
32.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

33.  Javaslat a dunaújvárosi 3371/9 helyrajzi számon felvett 1446 m2 területű, 
„kivett gazdasági épület, büfé és udvar” megnevezésű ingatlan (volt komp 
kikötő) pályázat útján történő értékesítésére 

 
34.  Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 

kiválasztására  
 

35.  Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyűlési határozat módosítására 
 

36.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 

 
37.  Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 

Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 
 
38.  Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 

 
Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt képviselő-társaimat, hogy az 
SZMSZ 14. § (6) bekezdése szerint az írásban ki nem küldött - előkészítés 
alatt álló - napirendi pontokat a meghívóban külön megjegyzéssel kell 
szerepeltetni. Az ilyen napirendi pontokat 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 
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egysége részére. A napirendi pontok – a közgyűlés megkezdése előtt a 
képviselők részére történő - kiosztásáról e szervezeti egység 
gondoskodik. 
 
A közgyűlési meghívóban három olyan napirendi pont szerepel (a 18., 20., 
és a 27.), amely a meghívó kiküldésekor előkészítés alatt állt, amelyet a 
meghívó jelzett. Az ülésünk elején pedig kézhez kaphatták az 
előterjesztéseket is. A közgyűlés előkészítése az SZMSZ-nek megfelelően 
történt, ezért e napirendi pontok is tárgyalhatók a mai ülésünkön. 
 
Indítványozom, hogy a közgyűlés viszont vegyen le egy napirendi pontot a 
nyílt ülés napirendjei közül, a 33. számú napirendi pontot, amely Javaslat 
a dunaújvárosi 3371/9 helyrajzi számon felvett 1446 m2 területű, „kivett 
gazdasági épület, büfé és udvar” megnevezésű ingatlan (volt komp kikötő) 
pályázat útján történő értékesítésére”. 
 
A napirendi pont levételéről külön határozatban kell döntenünk. 
 
Aki ezzel egyetért, az kérem, igennel szavazzon!  
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 33. napirendi pont 
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

940/2021. (XI.18.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 33. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 18-
ai nyílt ülésének meghívó szerinti 33. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi 
3371/9 helyrajzi számon felvett 1446 m2 területű, „kivett gazdasági épület, büfé és 
udvar” megnevezésű ingatlan (volt komp kikötő) pályázat útján történő 
értékesítésére” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! A közgyűlési meghívó postázását követően 
derült ki, hogy további három, a nyílt ülést érintő halaszthatatlan döntést 
igénylő indítványt kell tárgyalnunk a mai napi ülésünkön.  
 
Javaslom a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ülés elején képviselő-társaimnak kiosztott 
sürgősségi indítványokat, vagyis 
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- a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 
köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés 
térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására” 
című előterjesztést a 38. napirendi pontként, 

- a „Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 
módosítására” című előterjesztést a 39. napirendi pontként, és végül 

- a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő 
személycserére” című előterjesztést a 40. napirendi pontként tárgyalja 
meg a közgyűlés. 
 
A sürgősségi indítványokat kizárólag abban az esetben veheti fel a 
közgyűlés a napirendjére, amennyiben a hozzájuk kapcsolódó 
előterjesztéseket a bizottságok előzetesen véleményezték.  
 
Ezért 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 bizottságunk véleményezte 
az előterjesztéseket. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A pénzügyi, 
gazdasági bizottság véleményezte az előterjesztéseket. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Igen, polgármester úr, a bizottság javasolta az elfogadását a napirendi 
pontoknál. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyást, hogy a 
bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság véleményezte.  
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen a tájékoztatást. 
 
Aki a 38. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
941/2021. (XI.18.) határozata 

a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 
köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 

díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat közétkeztetési szolgáltatói 
áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 38. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

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

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött 
ellátási szerződések módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként 
történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Szepesi Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
942/2021. (XI.18.) határozata 

a „Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval 
kötött ellátási szerződések módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
39. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És most végül a 40. napirendi pont felvételét elfogadja, az igennel 
szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában 
történő személycserére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

943/2021. (XI.18.) határozata 
a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycserére” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában 
történő személycserére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 40. napirendjeként 
felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Most pedig döntenünk szükséges a nyílt ülés így kialakított napirendi 
pontjairól. 
 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 
1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

944/2021. (XI.18.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 18-
ai 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 a 

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

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

építményadóról szóló …/2021. (…..) önkormányzati rendelet megalkotására 
 

6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
helyi iparűzési adóról szóló …/2021. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft 

összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a 
szerződés megkötésére 

 
9.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 

módosítására 
 

10.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
támogatási szerződés megkötésére 

 
11. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 

módosítására 
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12.  Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 

 
13.  Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és 

Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 

14.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves 
beszámoló jóváhagyására 

 
15.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 

16.  Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetésére 
 

17. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 

 
18.  Javaslat az Euroshow Kft.-vel  megbízási szerződés megkötésére 
 
19.  Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 

szükséges forrás átcsoportosítására 
 

20.  Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére 

 
21.  Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és 

parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkálataira 

 
22.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére  

 
23.  Javaslat új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 

módosítására 
 

24.  Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
25.  Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a 

Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban 
 

26.  Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról 
az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére 

 
27. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lőtér 

megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére 
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28.  Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon 
nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére 

 
29.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

30.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 
Északi ipari parkban található terület hasznosítására 

 
31.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
32.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

33.  Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 
kiválasztására  

 
34.  Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyűlési határozat módosítására 

 
35.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 

szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 

36.  Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 

 
37.  Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 

 
38.  Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
39.  Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 

módosítására 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycserére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

945/2021. (XI.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. november 18-
ai nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
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 a 

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

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

építményadóról szóló …/2021. (…..) önkormányzati rendelet megalkotására 
 

6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
helyi iparűzési adóról szóló …/2021. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft 

összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a 
szerződés megkötésére 

 
9.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 

módosítására 
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10.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
támogatási szerződés megkötésére 

 
11. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 

módosítására 
 
12.  Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft.-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
13.  Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és 

Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 

14.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves 
beszámoló jóváhagyására 

 
15.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári 

nyitvatartási rendjének meghatározására 
 

16.  Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetésére 
 

17. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 

 
18.  Javaslat az Euroshow Kft.-vel  megbízási szerződés megkötésére 
 
19.  Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 

szükséges forrás átcsoportosítására 
 

20.  Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére 

 
21.  Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és 

parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkálataira 

 
22.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. sz. módosítás – 2021. április-
december hónap – megkötésére  

 
23.  Javaslat új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 

módosítására 
 

24.  Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 
lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
25.  Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a 

Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban 
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26.  Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról 
az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére 

 
27. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lőtér 

megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére 
 

28.  Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon 
nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére 

 
29.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

30.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 
Északi ipari parkban található terület hasznosítására 

 
31.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 
32.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az 

Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
 

33.  Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 
kiválasztására  

 
34.  Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyűlési határozat módosítására 

 
35.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 

szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
 

36.  Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 

 
37.  Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 

 
38.  Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
39.  Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 

módosítására 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycserére 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A napirendek elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját. 
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1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése 
óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
És áttérünk 1. napirendi pontunkra, amely tájékoztató a polgármesteri 
hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett munkájáról és a 
meghozott polgármesteri döntésekről. 
 
Tisztelt Közgyűlés! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a 
mai napon nem csak Bölcskei Annát ünnepeljük, egy másik különleges 
alkalmat is ezúton is szeretnék megemlíteni, mégpedig azt, hogy a holnapi 
napon, tehát november 19-én ünnepli 90. születésnapját városunk 
díszpolgára, Wünsch László, Laci bácsi. Én ezúton is kívánok neki nagyon 
jó egészséget és Isten éltesse nagyon sokáig. 
 
Egy másik, nem ennyire szívmelengető témát is szeretnék elmondani 
önöknek, de mindenképpen azért egy olyat, ami bizalomra adhat okot a 
következő időszakot tekintve bizakodásra. Mindannyiunk számára ismert 
az a tény, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal állásfoglalása után végül a 
Győri Ítélőtábla is kimondta, hogy a DVCSH Kft.-nek június 30-ai nappal 
távhőszolgáltatási engedélye megszűnt, távhőszolgáltatást nem nyújt, és 
nem nyújthat, számlázásra nem jogosult. Így tehát most már bírósági 
döntés is elmondja azt, hogy minden számla, amit az elmúlt hónapokban 
kiállítottak a DVCSH-nál és küldtek a lakóknak, minden fizetési felszólítás, 
amit kiküldtek, minden fenyegető levél, amit a lakosok megkaptak, az 
jogtalan és minden alapot nélkülöz. Viszont azt is tudhatjuk, hogy Pomázi 
Csaba és a DVCSH semmilyen együttműködésre nem hajlandó a 
lakossággal, sem az önkormányzattal, és nem hajlandóak visszaadni sem 
a dunaújvárosiaknak, sem az önkormányzatnak azt a több százmillió 
forintot, amit jogtalanul szedtek be. Mi természetesen továbbra is 
határozottan állítjuk az igazunkat, és a jogosulatlan számlák miatt 
feljelentést tettünk, a nyomozást elrendelték, és zajlik a tanúknak a 
kihallgatása. Én ezúton is szeretném megköszönni minden 
dunaújvárosinak, hogy a nehézségek ellenére minden eszközzel 
segítették a munkánkat, hogy végre egy ügyfélközpontú, a lakosság 
érdekeit szem előtt tartó szolgáltató működhessen városunkban. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szepesi Attila képviselő úr 
szólásra jelentkezett. Képviselő úr, megadom a szót. 
 

Szepesi Attila képviselő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én szeretném megköszönni 
Szabó György – Jól mondom a nevét, ugye? – Szabó György 
vezérigazgató úrnak konstruktív és segítő munkáját, ami az előtt nem 
fordult elő, tehát előfordult már az a Szabó úr közbenjárására, hogy 
megkaptam az októberi igazgatósági jegyzőkönyveket is. Még egyszer 
köszönöm a Szabó úrnak, és gondolom, nem okoz jelentősebb feladatot 
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neki, eladott a DVG Zrt. az Erdősor 41-ben egy ingatlant. Ezzel 
kapcsolatban szeretném kikérni, ha lehet, az értékbecslést, adásvételi 
szerződést és hol hirdették meg ezt az ingatlant. Köszönöm szépen. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Gombos István képviselő úr jelentkezett 
szólásra. Parancsoljon, megadom önnek a szót. 
 

Gombos István képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A korábbi 
közgyűléseken néhány probléma felvetésével igyekeztem önöket 
tájékoztatni azokról a gondokról, amelyek szerintem sokak számára 
fontosak. Azóta Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
városüzemeltetési osztályával levelezésben vagyok. A hitelesség kedvéért 
mindenképp szeretném megosztani önökkel e két levél tartalmát, melyet a 
városüzemeltetési osztály osztályvezető asszonya küldött számomra. Az 
egyik levél, nyilván önök is emlékeznek rá, sokat mondó, hiszen 
polgármester úr is személyes ígéretet tett arra, hogy ebben a 
kérdéskörben, illetve tárgykörben mindenképp a terület segítségére lesz. 
És olvasnám a levelet: 2021. október 7-ei rendkívüli közgyűlésen 
elhangzott, a Százszorszép lakótelep és Táborállás csapadékvíz 
elvezetésének problémája, melyre az alábbi választ adom: Tájékoztatom, 
hogy Táborálláson és a Százszorszép lakótelepen nincs rendszerként 
működő csapadékvíz elvezetés, Táborálláson egy csapadékvíz elvezetés 
projekt indult, melynek keretében azon a területen a csapadékvíz 
elvezetése rendszerként fog működni, viszont a Százszorszép lakótelepi 
terveztetni kell az egész rendszert. - Itt bátorkodom megjegyezni, én 
magam is örömömet fejeztem ki, hogy végre legalább Táborálláson 
megkezdődött ez a munka. - Az Északi lakótelepen a Mészáros Kft.-nek 
jeleztük az ÉPDU-2 beruházás követően felmerült helyreállítandó 
munkálatok elvégzését, melyeket ígérték, hogy október végéig 
helyreállítanak. Ma november 18-a van, ha nem tévedek. Néhány nappal 
ezelőtt vonultak ki, illetve ma is dolgoznak a területen, hadd ne 
minősítsem, hogy milyen jellegű munkát látnak el. Én azt gondolom, hogy 
ennek a csapadékvíz elvezetésének a fontossága évtizedekre nyúlik 
vissza, hiszen amióta a Százszorszép lakótelep új épületei megépültek, és 
köszönet mindenkinek azért, hogy a csatornarendszer végre 
elkészülhetett. Ami sajnálatos probléma, hogy azon a területen a csatorna 
rendelkezésre állása mellett a mai napig vannak olyanok, akik érthetetlen 
módon nem kötöttek rá a csatornára. Ez lett volna az egyik szerintem 
sokakat érintő kérdés, de mivel a Százszorszép lakótelepről van szó, a 
tegnapi közbiztonsági és környezetvédelmi ülésen szót kértem, és 
elmondtam azt, hogy az ott élő lakók, beleértve a táborállásiakat is, 
hosszú ideje nagyon komoly erős szagot éreznek, vélhetően a Hankook 
gyárból eredő. Olyan ez, mint mikor valaki fóliákat éget, vagy flakonokat 
éget, és hát bizony-bizony ez eléggé zavaró számunkra, ott élők számára. 
Hát, ebben a kérdéskörben én azt gondolom, hogy szintén a polgármester 
úr, illetve az önök segítségére van szükség. Rátérnék a második levélre, 
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szintén a városüzemeltetési osztály osztályvezető asszonyától: A 2021. 
október 21-ei közgyűlésen elhangzott problémafelvetésére az alábbi 
választ adjuk: Tájékoztatjuk, hogy parkolási igazolvány nélkül jogtalanul 
használó várakozó gépjárművek szankcionálás tekintetben a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság és a közterület felügyelet az eljáró hatóság. - Itt 
szeretném megjegyezni a közterület felügyelettel kapcsolatban, hogy 
jelenleg két ember végzi a munkáját ezen a területen. A harmadik ember, 
ha jól emlékszem rá, egy éve hosszan tartó betegállományban van, és 
mivel ez a gondolat, illetve ez a mondat itt elhangzott, én abban kérem az 
önök közreműködő segítségét, hogy a közterület felügyelő csoportnak a 
munkáját segítsék azzal, hogy vegyenek fel oda embert vagy embereket. - 
2011 óta a Mozgáskorlátozott Egyesület képviseletében Farkas Zsolttal 
közösen folyamatos az együttműködés, ennek keretében az elmúlt tíz 
évben a frekventált városrészekben a fontos közterületeken és egyéb 
szolgáltatást végző üzleteknél a jogszabályi keretek mentén már 
kijelölésre kerültek a mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozó 
helyi táblák. Időponttól alakítjuk ki, hogy a lakosság kérelmének a 
lakóhelyhez legközelebb és kijelölt táblával parkolóhelyeket hoztunk létre. 
A jelenleg ilyen kérelemre Dunaújváros közigazgatási területén kb. 180 db 
mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhely van. Az útügyi 
előírások alapján a mozgáskorlátozott …. mint tudom felfestése nem 
szükséges, mivel közúti jelzőtábla az irányadó. A 3,6 méter széles 
beállású felület csak az új építésű parkolóknál előírás. Míg a meglévő 
parkolóknál indokolt esetben módosítjuk, mivel egy adott parkoló 
egységben ezzel egy darab parkolóhellyel kevesebb várható az átalakítás 
után. Természetesen az ütemezett parkoló egységek parkoló állásainak 
megújító felfestése során külön egyeztetést követően a módosítási 
igényeket minden esetben figyelembe vesszük. No, ez az a mondat, ami 
engem különösképpen megmozgatott. Tettem ezt azért, mert azon 
mozgáskorlátozottak számára valóban nagyon fontosnak tartom, hogy ez 
a kérdés ebben a városban valamilyen szinten megoldódjon. Én azt 
gondolom, hogy önök is így gondolják, és meg vagyok róla győződve, 
hogy segíteni fognak ebben a kérdésben, ugyanis én az akkori 
közgyűlésen elhangzott gondolatok alapján azt fogalmaztam meg, hogy 
vannak olyan területek, ahol egyrészt kevés a parkoló, értsd ez alatt a 
dunaújvárosi piac területét, mármint a mozgáskorlátozott parkoló, és 
ugyanakkor a frekventált helyeken az üzletek előtti parkolóknál komoly 
gondot jelent, ha egyrészt illegálisan, illetéktelenül használják magát a 
parkolót, ugyanakkor úgy állnak be a két autó, hogy a mozgáskorlátozott 
parkolóba véletlenül sem lehet beférni. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Képviselő-társak! Én vettem a fáradságot, és megkerestem a Budapest 
Bank fiókvezető asszonyát. Maximális támogatottságról biztosított a 
tekintetben, hogy az előttük lévő parkolót a bank fölfesteti. A másik 
szintén, az OTP előtt lévő parkoló, megkerestem Deli Attila igazgató urat, 
és ő is hasonlóképpen, mint a Budapest Banknak az üzletvezető 
asszonya, segítségünkre lesz ebben, és ígéretet tett arra, hogy ezen 
parkolók felfestésre kerülnek az adott méretben az említett 3,6 méterben. 
Közben az nem lehet kifogás, hogy egy ilyen kérés mellett arra teszünk 
utalást, hogy egyébként meg egy parkolóval esetleg kevesebb lesz. Ez 
véleményem szerint nem válasz. Tehát én sem az első, sem a második 
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levél tartalmát nem tudom elfogadni, és változatlanul kérem az önök 
közreműködő segítségét. És van még egy harmadik téma. Tisztelt 
Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A mai közgyűlés 18., 20., 27. és a 
sürgősségi napirendi pontok előterjesztését a közgyűlési teremben 
kaptam, illetve kaptuk meg. Szeretném jelezni, hogy ennyi idő alatt nem 
lehet még átolvasni sem, nemhogy helyes, átgondolt döntést hozni, ezért 
amikor az ember esetleg tartózkodik e napirendek kapcsán, akkor az nem 
lehet véletlen, hisz tájékozatlan, nem adhatja a nevét ahhoz, amiben 
egyébként esetleg egyet is ért önökkel. Ha emlékezetem nem csal, az 
előző ciklus alatt az akkori ellenzéki képviselők rendszeres problémája az 
volt, hogy mindig a közgyűlés előtt kapták meg azokat a beterjesztéseket, 
amelyek nem készültek el a közgyűlési anyag kiküldéséig. Most ugyanez 
történik, és már nem először. Akkor sérelmezték, egyébként jogosan. 
Szeretném kérni önöktől, amikor a bizottságoknak eljuttatták az el nem 
készült, illetve sürgősségi indítványokat, akkor részemre is legyenek 
szívesek elektronikus úton eljuttatni azokat, hogy fel tudjak készülni a 
közgyűlésre. Nagy tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Engedje meg, hogy időrendben 
visszafelé válaszoljak a feltett kérdéseire, illetve a felvetéseire. Igaza van 
képviselő úrnak abban, hogy az nem jó megoldás, hogyha azok a 
képviselők, akik nem vesznek részt bizonyos üléseken, bizonyos 
bizottsági üléseken, nem látják előzetesen a napirendi pontokat, amiket 
sürgősséggel veszünk fel, viszont azért én azt gondolom, merthogy 
emlékszem azokra az időszakokra, amikor még én is önkormányzati 
képviselőként valahol ott ültem, ahol ön, és felvetettem azt, hogy ez így 
nincs rendben, akkor azok a napirendi pontok azért, hogyha összevetjük a 
mostani napirendi pontokkal, amelyet ma jobban időhiányban készültek el, 
akkor felmerül a gyanú, hogy azok szándékosan csak abban az 
időpontban lettek beterjesztve az utolsó másodpercekben, hogy ne 
tudjunk nagyon komoly számításokat, vagy éppen személyi döntéseket 
átnézni, átgondolni, és közösen jó döntést hozni itt a képviselő-
testületben. Ezzel szemben a mostani közgyűlésnek ez természetesen 
nem célja, hogy ilyen módon akadályozza a képviselők munkáját, ezért 
biztosíthatom önt, hogy a következő időszakban azokat a bizottsági 
üléseknek az anyagát meg fogja ön is kapni. Kettő témát említett, amire 
szeretnék reagálni, de látom, hogy Orosz Csaba képviselő-társam is 
jelentkezik. Én róla, vagy hát az ő munkájáról azért mindenképpen azt 
azért szeretném elmondani, és szerintem a városlakók, a körzetben élők is 
meg tudnak erősíteni, hogy Orosz Csaba képviselő-társam vért izzadt az 
elmúlt időszakban a csatornázási munkák után, hogy ott áldatlan állapotok 
miatt, és hogy azokat a kivitelező cég állítsa helyre, merthogy 
kötelességük ezeket végrehajtani. Tényleg rendkívül sok problémát 
okozott ez az elmúlt időszakban abban a körzetben. Képviselő-társam 
rengeteget foglalkozott ezzel, és azért neki is köszönhetően itt a 
legnagyobb problémákat azért orvosolták az elmúlt időszakban, de azért 
egy ilyen csatornázási munkáról azért azt is el kell mondani, hogy itt az idő 
folyamán is fognak még majd olyan problémák kialakulni talajsüllyedések 
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miatt stb., ami miatt még lesznek ilyen problémák, de ezeket is igyekszünk 
időben helyreállítani. Aztán a szagokkal kapcsolatosan, ami ott a 
körzetben terjed, hát ezzel kapcsolatban még én is jártam abban a 
körzetben, és láthattam, hogy illegális hulladékégetés folyik ott, amit meg 
kell, hogy akadályozzon a rendőrség is, és megtettek, megpróbáltak 
megtenni mindent az elmúlt időszakban is, hogy ezt az ott lakó pár család 
ne tudja megtenni a következőkben sem, de rendkívül nehéz ezzel 
megharcolni. Én bízom abban, hogy azért valamilyen megoldást azért 
fogunk tudni ez ügyben tenni a következő időszakban, de itt is Orosz 
Csaba képviselő-társamat említeném, aki tényleg napi szinten harcol 
szinte ezekkel az illegális hulladékégetésekkel. De a részletekről akkor 
gondolom tájékoztatni fog minket Orosz Csaba képviselő úr. Parancsoljon, 
megadom önnek a szót. 
 

Orosz Csaba képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a szót. Valóban a 
képviselő-társam által említett problémákról szeretnék szólni, és 
elsősorban meg szeretném védeni osztályvezető asszonyt azért, ugyanis 
ő is küzd nap mint nap ezekkel a problémákkal, közösen szenvedünk, és 
sajnos kevés eszköz van a kezünkben. Tehát levonult valóban a csatorna 
kivitelező cég, és itt hagyott minket a problémákkal. Apróbb dolgokat már 
megcsinálgattak most is, de folyamatosan jönnek az újabb bajok, és 
ahogy polgármester úr is mondta, jön az esős időszak, további bajaink 
lesznek. Nem tartom korrektnek azt, hogy itt hagynak minket ezekkel a 
problémákkal, és sajnos tudjuk jól, itt a közgyűlésben is ülünk páran, akik 
arra közlekednek, tehát mondhatom azt, hogy már a közlekedés és a 
biztonságra veszélyes problémáink is vannak a területen, és jóformán 
lepattan róluk, de nem hagyjuk magunkat, folyamatosan zaklatjuk, 
keressük őket, és hajtjuk, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Bízom 
benne, hogy ebben lesz előrelépés. Igen, polgármester úr is ígéretet tett, 
hogy a jövő évben mindenképpen legalább a felszíni vízelvezetés 
tervezését meg fogjuk tenni, a lakók minden nap hívnak, és nem kicsi a 
probléma. Tehát amikor valakinek a lakóingatlanjába folyik be a víz, és 
nem tud mit tenni, mert nincs hova tenni ezt a vizet, akkor én elhiszem, 
hogy elkeseredett, és nincs is megelégedve esetleg a válaszommal, hogy 
ugye húsz éve én is ott lakom, sokszor, tehát nem történt semmi ebben a 
kérdésben, és ez nemcsak a mi felelősségünk, és két év alatt nem lehet 
csodát tenni, de higgye el mindenki, hogy rajta vagyunk, és ezek nagyon 
fontos dolgok számunkra, hogy ezek megoldódjanak. Úgyhogy én azt 
gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ezért küzdeni 
fogunk. Szagokkal kapcsolatban tegnap a közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság ülésén ugye említettem, és kértem is 
Petánszki urat, hogy mindenképpen azért a Hankookot keressük meg 
ugye a környezetvédelmi irodán keresztül, hogy az ő légszennyezettség 
vagy nem is tudom igazából minek a kiengedéséről mondjon azért valamit. 
Bizonyos időszakban, esős időben, párás időben és a széliránytól függően 
érezzük ezt a szagot, és pluszban van még az illegális hulladékégetés, 
amit valóban üldözünk, és rajta vagyunk, hogy ebből minél kevesebb 
probléma legyen. És nemcsak az, hogy üldözzük, hanem azoknak a 



22 

 

családoknak, akiknek esetleg megélhetési gondból nincsen tűzifája, azt az 
önkormányzat polgármester úr segítségével támogatja, és a DVG Zrt.-n 
keresztül szociális fával, úgyhogy arra nem lehet hivatkozni, hogy azért 
tüzel mondjuk műanyag flakonnal, mert nem kapott fát. Tehát hogy 
nemcsak a fenyegetés és a büntetés van kilátásba helyezve, hanem van 
egy segítség is, és én ennek a pártján vagyok. Köszönöm a szót.  
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Amennyiben nincs több jelentkező 
szólásra, akkor szavazást rendelek el a napirendi pont elfogadásáról. 
 
Aki azt támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

946/2021. (XI.18.) 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 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mielőtt áttérünk a második napirendi pontunkra, átadom Mezei Zsolt 
alpolgármester úrnak az ülés levezetését. 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-társaim! Megállapítom, 
hogy 12 fővel továbbra is határozatképesek maradtunk. Bejelentem, hogy 
az én szavazataim ezen a gépen fognak megtörténni.  
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Nézzük a 2. napirendi pontot, a jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Az előterjesztés egy fejezetből áll. Kérdezem, 
hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-
e. Ilyet nem látok. Akkor szavazzunk a jelentés elfogadásáról. 
 
Aki igennel szavaz, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
947/2021. (XI.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata 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 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

3. napirendi pontunk következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és 
lakbéréről szóló 25/2017. önkormányzati rendeletének módosítására. 

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

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat pedig a 
következőképpen hangzik: Tehát a lakásrendelet módosítása a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének megváltozása miatti 
névváltozás, továbbá a határozott idejű bérleti szerződések esetében a 
bérleti jogviszony időtartamának megváltoztatása, valamint a bérlőtársi 
szerződésre jogosultak körének kibővítése miatt vált szükségessé. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. 
 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – megalkotta a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 25/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
35/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Most mondja jegyző úr, hogy minősített szavazat kell, ezért megállapítom, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
megalkotta a lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2017. 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2021. önkormányzati 
rendeletét. 

 
4.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 4. napirendi pont, ami javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendelet módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen és 1 nem 
szavazattal a rendelettervezetet közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm ismét. Alpolgármester Úr! Tehát a döntési javaslat a következő: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. évi 
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költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
önkormányzati rendeletének ötödik alkalommal történő módosítását az 
alábbi változások indokolják:  

 
1.  A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a 

költségvetési rendelet adatait; 
 
2. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó 

költségvetési szervek bankszámláira meghatározott célok 
megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, melyeknek 
szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a 
kiadási oldalon is, valamint a bevételek változását előidéző gazdasági 
folyamatok hatását az előirányzatoknál is be kell mutatni; 

 
3.  A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása 

megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra; 
 
4.  A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése szükséges. 

Köszönöm szépen. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 36/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
36/2021. önkormányzati rendeletet. 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az építményadóról szóló …/2021. (…..) önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előadó:  a polgármester 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Következik az 5. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság az „A” változatú 
rendelettervezetet 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy 
az előterjesztés „A” és „B” változatú rendelettervezetet tartalmaz. 
 
Az „A” változat az új, magasabb adómértékeket állapít meg, valamint az 
értelmező rendelkezéseket pontosítja, bővíti. A „B” változatban az 
értelmező rendelkezések módosulnak, azonban nem tartalmaz adómérték 
emelést, a mértékek a jelenleg hatályos rendelet szerintiek. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e ehhez a napirendi ponthoz. 
Ilyet nem látok. Akkor a döntési javaslatot kérem, jegyző úr, ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tehát a rendelettervezet, az „A” változatú 
rendelettervezet a következőképpen hangzik, így tételesen a §-okon 
végigmenve:  
A rendelettervezet 1. §-a az építményadó bevezetéséről fog rendelkezni. 
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A rendelettervezet 2. §-ában az értelmező rendelkezések kerülnek 
megfogalmazásra, pontosításra, kiegészítésre. 
A 3. § meghatározza az adó számításának alapját, amely az építmény 
négyzetméterben számított hasznos alapterülete lesz, valamint az új 
adómértékeket természetesen. 
És a rendelettervezet 4. §-ában kerülnek meghatározásra az 
önkormányzat által biztosított adómentességek. 
A rendelettervezet 5. §-a a jelenleg hatályos rendeletet hatályon kívül fogja 
helyezni. 
A 6. § pedig a hatályba lépésről fog rendelkezni.  
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki az „A” változatú rendelettervezetet elfogadja, kérem, igennel 
szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) 
– megalkotta a 37/2021. önkormányzati rendeletet az építményadóról. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a 37/2021. önkormányzati rendeletet az 
építményadóról. 

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a helyi iparűzési adóról szóló …/2021. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 Előadó:  a polgármester 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

6. napirendi pont következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 
önkormányzati rendelete megalkotására. 

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

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
rendelettervezetet közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, és ezért megkérem jegyző 
urat, hogy ismertesse a döntési javaslatot. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm szépen. Tehát a rendelettervezet a következőképpen hangzik:  
1. §-ban az iparűzési adó bevezetéséről fog rendelkezni a rendelet. 
A 2. § az adó mértékeket határozza meg. 
A 3. § az adómentességi szabályokat tartalmazza, ahol az (1) 
bekezdésben a “2,5 millió forintot nem haladja meg” eddigi meghatározás 
szövegrész helyébe a “2,5 millió forintot nem éri el” szövegrész fog kerülni. 
A rendelettervezet 4. §-a a jelenleg hatályos rendeletet értelemszerűen 
hatályon kívül helyezi. 
A 5. § pedig a hatályba lépésről rendelkezik. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila), távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – 
megalkotta a 38/2021. önkormányzati rendeletet a helyi iparűzési adóról. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a 38/2021. önkormányzati rendeletet a helyi 
iparűzési adóról. 

 

7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
7. napirendi pont következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztató elfogadására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen szavazattal és 
1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
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Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tehát a döntési javaslat 
a következő: A Közgyűlés megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I-IX. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. 
havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), 
távol lévő 2 fő (Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
948/2021. (XI.18.) határozata 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és 
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 

8.  Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft 
összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, 
valamint a szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

8. napirendi pont következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 1,5 milliárd Ft összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív 
ajánlat elfogadására, valamint a szerződés megkötésére 

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

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirenddel 
kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Akkor a döntési javaslat 
ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Ismét köszönöm. Alpolgármester Úr! Tehát a döntési javaslat tartalma a 
következő: A Közgyűlés a 2022. évben esetlegesen jelentkező, a 
költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a 
keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitelt 
igényel 1,5 milliárd Ft összegben az OTP Bank Nyrt. számlavezető banktól 
az indikatív ajánlatban, - mely a határozat mellékletét képezi - szereplő 
feltételekkel.  
 
A stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat 
naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség 
a Kormány hozzájárulására. 

 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a 
költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 
A Közgyűlés a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és 
ágazati feladatai támogatását, a helyi adóból származó bevételeit. 
Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más 
pénzügyi intézménynél vezetett vagy akár későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az 
egyéb számlákat is), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, és tudomásul veszi, 
hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 
önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére 
fordítja. 
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Továbbiakban a Közgyűlés visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési 
számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása 
érdekében, a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a kölcsön 
teljes visszafizetéséig az alszámlájáról – kivéve természetesen az uniós 
és az állami támogatásokat -, illetve a helyi adók számláiról a szükséges 
összegeket az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Közgyűlés a határozatban felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. 
pontja szerint írja alá a folyószámlahitel-szerződést, valamint a biztosítéki 
szerződéseket, illetve az esetleges felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízásokat. A Közgyűlés továbbá felkéri a határozat szerint a 
gazdasági főosztályvezetőt a szerződések előkészítésére, valamint az 
aláírt szerződések továbbítására a számlavezető bank felé. 
 
A határozat pedig zárásként a Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a 
határozat 3. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetésbe tervezze be. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
1,5 milliárd összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadásáról, 
valamint a szerződés megkötésről című határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő 
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 2 fő 
(Pintér Tamás, Dr. Székely Károly) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
949/2021. (XI.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft összegű 
folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadásáról, valamint a szerződés 

megkötésről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évben 

esetlegesen jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni 
elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli 
folyószámlahitelt igényel 1,5 milliárd Ft összegben az OTP Bank Nyrt. 
számlavezető banktól az indikatív ajánlatban – a határozat mellékletében - 
szereplő feltételekkel.  
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2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ 
(3) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró 
adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget 

vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kölcsön 

fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai 
támogatását, a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és 
tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel 
megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás 
törlesztésére fordítja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan 

megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, 
amennyiben a fizetési számláján az esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 
úgy annak biztosítása érdekében, a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt 
és a kölcsön teljes visszafizetéséig az alszámlájáról – kivéve uniós és állami 
támogatások -, illetve a helyi adók számláiról a szükséges összeget az 
önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerint írja alá a folyószámlahitel-
szerződést, valamint a biztosítéki szerződéseket, illetve az esetleges 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízásokat. Továbbá Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a gazdasági 
főosztályvezetőt a szerződések előkészítésére, valamint az aláírt szerződések 
továbbítására a számlavezető bank részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

           a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  

           a gazdasági főosztályvezető 
Határidő: a folyószámlahitel-szerződés aláírására: 2021. december 17. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

Jegyzőt, hogy a határozat 3. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetésbe tervezze be. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért:  

                     a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében történő közreműködésért: 
                a gazdasági főosztályvezető 



35 

 

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
9.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött 

megállapodás módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 

 Dr. Varga Péter r. dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság főkapitánya 

 (A meghívottak nem jelentek meg.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

9. napirendi pont jön, javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
megkötött megállapodás módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A javaslatot, a napirendi 
pontot a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirenddel 
kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, ezért a döntési javaslatot jegyző urat 
fölkérem, ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat pedig röviden a 
következő: A Közgyűlés hozzájárul, hogy a 372/2021. számú határozata 
alapján a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2021. június 24-én 
megkötött megállapodás 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész 
a „2022. június 30.”-a szövegrészre módosuljon. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
950/2021. (XI.18.) határozata 

 a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötött megállapodás 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a 372/2021. (IV. 19.) határozata alapján a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal 2021. június 24-én megkötött megállapodás 2. pontjában a 
„2021. december 31.” szövegrész a „2022. június 30.” szövegrészre módosuljon 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – 
módosító megállapodást aláírja. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 3. 
      - a szerződés aláírására: 2022. január 10. 
 

10.  Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
intézménnyel támogatási szerződés megkötésére 
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 
 Dunaújváros főigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
10. napirendi pont következik, javaslat a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros intézményével kapcsolatos támogatási 
szerződés megkötésére. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság elnökét, Tóth Kálmánt, hogy a bizottság véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 5 igen és 2 nem 
szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Köszönöm. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi 
pontot a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 4 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirenddel 
kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot kérem jegyző 
urat, akkor ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tehát a döntési javaslat ismertetve röviden 
a következő: A Közgyűlés a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
Dunaújváros részére az infekciókontroll projekt megvalósításához 
3.183.892,- Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt, melynek 
fedezete a költségvetési rendelet 9. melléklet, általános tartalék sora lesz. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
951/2021. (XI.18.) határozata  

a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel 
támogatási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szent 

Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Korányi 
Sándor u. 4-6.) részére az EFOP-1.8.21-18 konstrukció számú infekciókontroll 
projekt megvalósításához 3.183.892 Ft, azaz hárommillió-
száznyolcvanháromezer-nyolcszázkilencvenkét forint egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, melynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró DMJV Polgármestere 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 9. 
melléklet, általános tartalék sora. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

 a jegyző 

 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
 a költségvetési és pénzügy osztály vezetője 

Határidő:  - a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert, a határozat közlésére, valamint felhatalmazza, hogy a Szent 
Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújvárossal, a jelen határozat mellékletét 
képező támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. november 26. 
- a szerződés aláírására: 2021. december 3. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont előtt egy 10 perc szünetet rendelek el. 
 
 
Szünet 
Szünet után: 
 
 
11. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata 

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

Meghívott:  Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ megbízott 
intézményvezetője 

 (A meghívott megjelent.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Folytatjuk a közgyűlést a 11. napirendi ponttal, és előtte megállapítom, 
hogy két képviselő-társunk elhagyta a közgyűlési termet, 10 fővel folytatjuk 
a munkát. A képviselő-testület továbbra is határozatképes. Tehát jöjjön 
akkor a 11. napirendi pont, javaslat az Egészségmegőrzési Központ 
költségvetési előirányzata módosítására.  
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Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 6 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: A 
Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendeletét módosítsa aszerint, 
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hogy a 12. számú melléklet 11. cím Egészségügyi feladatok 11.2. 
Háziorvosi ellátás eszközbeszerzései sorát 6.590.000,- Ft-tal csökkentse 
le az 5. melléklet Egészségmegőrzési Központ 
intézményfinanszírozásának egyidejű emelése mellett azzal, hogy az 
Egészségmegőrzési Központ az így átcsoportosított összeget 
beruházásra fordíthassa.  
 
A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi 
szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló 847/2021. 
határozatát pedig hatályon kívül fogja helyezni. Köszönöm. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
952/2021. (XI.18.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
hatáskörében eljáró Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletét 
módosítsa aszerint, hogy a 12. melléklet 11. cím Egészségügyi feladatok 11.2. 
Háziorvosi ellátás eszközbeszerzései sorát 6.590.000 Ft-tal, azaz hatmillió-
ötszázkilencvenezer forinttal csökkentse le, az 5. melléklet Egészségmegőrzési 
Központ intézményfinanszírozásának egyidejű emelése mellett, azzal, hogy az 
Egészségmegőrzési Központ az így átcsoportosított összeget beruházásra 
fordíthatja.  
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző 

                    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a gazdasági főosztály vezetője  

Határidő: a  költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati 

tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön 
szerződés megkötéséről szóló 847/2021. (IX. 16.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester       

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
          Határidő: 2021. december 15. 

 

12.  Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” 
Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

12. napirendi pont, javaslat az 5. számú gyermek háziorvosi körzet 
ellátására a „Rend-Elek” Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 
módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, ezért a döntési javaslat 
ismertetésére jegyző urat felkérem. 
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Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint Közgyűlés 
hozzájárul ahhoz, hogy a területi kollegiális praxisközösségekhez való 
csatlakozás miatt a „Rend-Elek” Kft.-vel megkötött feladat-ellátási 
szerződés a határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerülhessen. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a 
„Rend-Elek” Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
953/2021. (XI.18.) határozata 

 az 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a „Rend-Elek” Kft-vel kötött  
feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy - a területi kollegiális praxisközösségekhez való csatlakozás miatt – a 
„Rend-Elek” Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. 
melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-
ellátási szerződés módosítását írja alá, és az érintettet a határozat 
megküldésével tájékoztassa.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
            Határidő: 2021. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítás egy példányát 
küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi 
Hivatala és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya részére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

    Határidő:  2021. november 30. 
 

13.  Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és 
Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pálfalviné Dr. Táborosi Éva háziorvos 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

13. napirendi pont, javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
a Dr. Táborosi és Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 
módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslat 
ismertetésére ismét jegyző urat kérem fel. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
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Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint a Közgyűlés 
hozzájárul ahhoz, hogy a területi kollegiális praxisközösségekhez való 
csatlakozás miatt a Dr. Táborosi és Társa Bt.-vel megkötött feladat-ellátási 
szerződés a határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerülhessen. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
Dr. Táborosi és Társa Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
954/2021. (XI. 18.) határozata 

  a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Táborosi és Társa Bt.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy - a területi kollegiális praxisközösségekhez való csatlakozás miatt – a Dr. 
Táborosi és Társa Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 
1. melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyottak szerint a hatályos feladat-
ellátási szerződés módosítását írja alá, és az érintettet a határozat 
megküldésével tájékoztassa.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
            Határidő: 2021. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítás egy példányát 
küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi 
Hivatala és a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya részére. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                             a polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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          a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
           Határidő:  2021. november 30. 
 
14.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves 

beszámoló jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
  (A meghívott megjelent.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Áttérünk a 14. napirendi pontunkra, javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 
2020/2021. nevelési évről szóló éves beszámoló jóváhagyására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Bocsánatot kérek! Kimaradt, 
hogy megkérdezzem az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati 
bizottság elnökét, Szántó Péter urat, hogy a bizottság véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Tessék? Bocsánat! 
Barta Endre alpolgármester úr zöld szemmel villog itt előttem, de nem 
vettem észre. Parancsoljon, alpolgármester úr! 
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Barta Endre alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ezúton is 
tisztelettel köszöntöm Gyenes Józsefnét és Varga Anikót, és a mostani 
felszólalásom a következő napirendhez is szól. Azt gondolom, ugyanazt 
elmondhatjuk, mint itt kint a közgyűlés előtt a díjátadásnál, hogy nagyon 
hálásak vagyunk az intézményekben végzett munkáért, azonban most 
nem ezért kértem, hanem külön szeretnék egy kicsit szólni a szülőkhöz. 
Tudjuk azt, hogy egy nagyon, de nagyon nehéz időszakban vagyunk, és a 
két intézmény dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a 
legmegbecsültebb kincseink tényleg jó helyen legyenek, jó kezekben 
legyenek, és tudjuk azt, hogy ismét fogynak a szabadságok, vagy már 
nincsenek is szabadságok, de kérem, higgyék el, hogy nem ők döntik el, 
hogy mikor melyik intézményt kell bezárni, mikor melyik csoport van 
zárással. A népegészségüggyel folyamatosan konzultálnak, konzultálunk, 
tájékoztatnak minket, és amikor egy-egy ilyen döntés születik, akkor az 
azért történik, hogy a gyerekek tényleg biztonságban legyenek. Én arra 
kérek minden szülőt, hogy tudom, hogy nagyon nehéz, de próbáljanak az 
ott dolgozókkal, akár vezetőkkel, akár tényleg az ottani óvónőkkel egy 
kicsit türelmesebbek lenni. Nehéz, de ők is azért vannak, ők is annak 
örülnének a legjobban, ha ismét békeidőket élhetnék, ha ismét csak arról 
lenne szó, hogy a hétköznapokban milyen problémákkal kell szembesülni. 
Sajnos a mostani ellenfél, ellenség ennél egy kicsit nehezebb, nehéz 
megoldani ezeket a dolgokat, de azt gondolom, hogy közösen ugyanúgy 
eddig sikerülni fog. Tényleg azt szeretném kérni önöket, a szülőket, hogy 
próbálják meg ezt a türelmet még egy kicsit, még egy kicsit feléjük intézni. 
Én azt gondolom, hogy megérdemlik, és én az ottani dolgozóknak hasonló 
kitartást és minden jót kívánok az előttünk lévő időszakhoz. Köszönöm a 
szót. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, alpolgármester úr. Teljesen a szívemből szólt, és gratulálok, 
és köszönöm az óvoda vezetésének azt a munkát, amit ebben a nehéz 
helyzetben elvégeztek. A döntési javaslat ismertetésére jegyző urat 
felkérem. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint a Dunaújvárosi 
Óvoda intézmény 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről 
szóló, a határozat mellékletét képező éves beszámolóját a közgyűlés 
jóváhagyja, és megállapítja, hogy az intézmény a pedagógiai programban 
meghatározott feladatokat eredményesen végrehajtotta.  
 
A döntés szerint a Közgyűlés felkéri a Dunaújvárosi Óvoda 
intézményigazgatóját, hogy az intézmény 2021/2022. nevelési évben 
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját küldje majd meg. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről 
szóló éves beszámoló jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
955/2021. (XI.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves beszámoló 
jóváhagyásáról  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Óvoda (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) intézmény 2020/2021. nevelési évben 
végzett tevékenységéről szóló, a határozat mellékletét képező éves beszámolóját 
jóváhagyja és megállapítja, hogy az intézmény a pedagógiai programban 
meghatározott feladatokat eredményesen végrehajtotta.  

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatóját, hogy az intézmény 2021/2022. 
nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját küldje meg.  

 
Felelős:   a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Határidő: 2022. október 30. 
 

15.  Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 
 (A meghívott megjelent.) 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

15. napirendi pontunk következik, a javaslat a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározására. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 
elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság véleményezte-
e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat pedig a következő: A 
Közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi 
nyári nyitvatartási rendjét a következőképpen fogja meghatározni: 
 
 2022. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva fog tartani, 
 július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva lesz, a 

többi négy tagintézmény pedig nyitva tart, 
 augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény 

lesz nyitva,  és a többi négy tagintézmény pedig zárva fog tartani. 
 
A Közgyűlés felkéri a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatóját a döntés szerint, hogy a 2022. április 21-i nevelés-gondozás 
nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a 
gyermekek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény 
bejelentésének lehetőségéről tájékoztassa a szülőket, törvényes 
képviselőket, igény esetén valamennyi tagintézményben pedig biztosítsa a 
gyermekek felügyeletét és az étkeztetést. Köszönöm. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
2022. évi nyári nyitvatartási rendjéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
956/2021. (XI.18.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény  
2022. évi nyári nyitvatartási rendjéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022. évi nyári nyitvatartási rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
 2022. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva tart, 
 2022. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, 

a többi négy tagintézmény nyitva tart, 
     2022. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény 

nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2022. április 21-i 
nevelés-gondozás nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli 
munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény 
bejelentésének lehetőségéről tájékoztassa a szülőket, törvényes képviselőket, 
igény esetén valamennyi tagintézményben biztosítsa a gyermekek felügyeletét 
és az étkeztetést. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény igazgatója részére. 

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

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

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk. 
 
16.  Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 

megszüntetésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



51 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
  

Következik a 16. napirendi pont, javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel 
fennálló haszonkölcsön szerződés megszüntetésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: A 
Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzat és Koroknai Medical 
Kft. között 2021. szeptember 20-án létrejött és hatályba lépett 
haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. 
 
A Közgyűlés pedig hozzájárul majd ahhoz, hogy az 1. pontban hivatkozott 
haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel 2021. november 19. 
napjával megszűnjön. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön 
szerződés megszüntetéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
957/2021. (XI.18.) határozata 

a Koroknai Medical Kft-vel fennálló haszonkölcsön szerződés 
megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Koroknai Medical 
Kft. (képviseli: Dr. Koroknai Katalin) között 2021. szeptember 20-án létrejött és 
hatályba lépett haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel meg kívánja 
szüntetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az 1. pontban meghivatkozott haszonkölcsön szerződés közös 
megegyezéssel 2021. november 19. napjával megszűnjön.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést 
megszüntető okiratot írja alá dr. Koroknai Katalin által képviselt Koroknai 
Medical Kft-vel. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződés megszűnését követő 15 napon 
belül a szerződés megszüntetésével járó elszámolást végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Határidő: 2021. december 3. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Koroknai Medical Kft-t a határozat megküldésével 
tájékoztassa a döntésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Határidő: 2021. november 23. 
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17. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 
ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

A 17. napirendi pont következik, javaslat a gyermekek átmeneti otthona 
kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött feladatellátási 
szolgáltatási szerződés módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a határozati javaslatot 
7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, elnökhelyettes úr. És most kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem 
látok, ezért a döntési javaslat ismertetésére jegyző urat felkérem. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint a Közgyűlés 
hozzájárul ahhoz, hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (a 
gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
2014. november 25-én megkötött – és azóta már többször módosított – 
feladatellátási szolgáltatási szerződés 3.1 számú alpontja az alábbiak 
szerint módosuljon:  
Jelen szerződés 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 
tartó, határozott időre szól. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

958/2021. (XI.18.) határozata 

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) a 
gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 2014. 
november 25-én megkötött – többször módosított – feladatellátási szolgáltatási 
szerződés 3.1 alpontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„3.1. Jelen szerződés 2022.01.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó, határozott 
időre szól.” 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő 
Egyesület igazgatója részére, valamint felhatalmazza a polgármestert hogy az 
1. pontban hozott döntés alapján a határozat melléklete szerinti feladatellátási 
szolgáltatási szerződés 5. számú módosítását aláírja. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2021. december 20. 

                        - szerződés aláírására: 2021. december 20. 
 
18.  Javaslat az Euroshow Kft.-vel megbízási szerződés megkötésére 

Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pető Zsolt, az  Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

18. napirendi pont következik a mai napon, ami javaslat az Euroshow Kft.-
vel megbízási szerződés megkötésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalta, és a megbízási szerződés 
5.1. pontja törlésével fogadta el 5 igen szavazattal, hogy a közgyűlés 
tárgyalja. Köszönöm szépen. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy 
ülésünk elején kézhez kaptak egy új szerződéstervezetet. Kérdezem, hogy 
kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet 
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nem látok. Akkor a döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. 
 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Nagyon szépen köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint a 
Közgyűlés az EUROSHOW Kft. által megrendezendő adventi vásár 
támogatására, azon belül műjégpálya felállítására és üzemeltetésére 
3.500.000,- Ft támogatást nyújt a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés alapján. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Euroshow Kft. támogatásáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

959/2021. (XI.18.) határozata 

az Euroshow Kft. támogatásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az EUROSHOW 

Kft. által megrendezendő adventi vásár támogatására, azon belül műjégpálya 
felállítására és üzemeltetésére 3.500.000,- forint, azaz hárommillió-ötszázezer 
forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
alapján. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalásra 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.) 
rendelet 8. melléklet 11.1. Hiányszakma letelepedési támogatás sorról 2 millió 
forintot, a 9. melléklet 9.12. Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete 
sorról 300.000,- forintot,és a 9. melléklet 9.16. Pentele Egyesület sorról 1,2 
millió forintot a 7. melléklet 9. cím Kulturális, ifjúsági és oktatási feladatok 3. 
dologi kiadások sorára átcsoportosítással fedezetet biztosít. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 
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hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján az Euroshow Kft-vel a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződést írja alá, továbbá felkéri, 
hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről. 

 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 30. 
    - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 

    - a pénzügyi teljesítésre: 2021. december 10.  
  
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy az 1. pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat  2021. évi költségvetési rendelete soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 

  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő: 2021. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 

19.  Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 
szükséges forrás átcsoportosítására 
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.) 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

19. számú napirendi pontunk következik, ami javaslat az Adventi 
ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás 
átcsoportosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 5 igen és 2 
tartózkodás mellett, szavazata mellett a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint a Közgyűlés 
határozatával az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 
szükséges bruttó 4.650.000,- Ft átcsoportosításához hozzájárul. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. 
 
Aki ezen határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
960/2021.(XI.18.) határozata 

az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás 
átcsoportosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 

határozatával az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 
szükséges bruttó 4.650.000 Ft átcsoportosításához hozzájárul. 
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2.)  Az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzésére a fedezet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási 
tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról bruttó 
4.650.000 Ft-ot a 7. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai 
címen 3. dologi kiadások elnevezésű sorra 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 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 utasítja a 

polgármestert a határozat közlésére 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021.december 15. 

              
20.  Javaslat a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához 

szükséges kiviteli tervek elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Anita, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója 
 (A meghívott helyett Sági Péter jelent meg.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 20. napirendi pont, ami javaslat a Petőfi Sándor u. 1. szám 
alatti orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére. 

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

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Igen, egyet látok, most kifigyeltem. 
Orosz Csaba képviselő úr, öné a szó! 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nagyon örülök ennek az 
előterjesztésnek. Ugye a Petőfi Sándor utcában található orvosi rendelő 
két körzetet is érint, a 9. és a 10. lakóit, elég méltatlan állapot uralkodik 
már ebben a rendelőintézetben, én bízom benne, hogy ez gyorsan 
megújul, és jó vállalkozók fogják ezt készíteni, és a mind a két körzet 
lakóinak megelégedésére fogjuk majd átadni. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. Mi is ezen vagyunk, hogy a lehető 
leggyorsabban, a legjobban épüljön meg, hiszen mint minden ilyenre nagy 
szüksége van ennek a városnak. Más hozzászólást nem látok. Akkor a 
döntési javaslat ismertetésére felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 

 
Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint pedig a 
Közgyűlés úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 1. szám alatt található 
orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli terveket bruttó 3.937.000,- 
Ft összegért a DV N Zrt.-vel készítteti el. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő 
felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítéséről című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
961/2021. (XI.18.) határozata 

a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli 
tervek elkészítéséről 

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

hogy a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 
kiviteli terveket bruttó 3.937.000,- Ft összegért a DV N Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 
7. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi kiadások 
„Roskadások helyreállítása, vízelvezető árkok karbantartása” elnevezésű sorról 
3.937.000 Ft-ot, a a 13. melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés 1.4. „Petőfi S. 
u. 1. épület felújítása” elnevezésű sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja.  

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában 
a vállalkozási szerződést a DV N Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési osztály vezetője 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2021. december 10. 
 

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, valamint 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                           a jegyző 
                         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért:  
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                      a városüzemeltetési osztály vezetője  
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Határidő: - a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
                          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2021. december 10. 
 
21.  Javaslat Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú 

utak és parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkálataira 
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.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 21. napirendi pont, ami javaslat Dunaújváros területén járda 
felújításának, zúzottkő burkolatú utak és parkolók karbantartásának, 
valamint forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének munkálataira. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Orosz Csaba képviselő úr, öné a 
szó! 

 
Orosz Csaba képviselő: 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem szereplési vágyam 
van, higgyék el, de ez – jó, van az is – de sok lakót érint ez a kérdés. 
Ugye, amiről most szavazni fogunk, az a Tavasz utcában található 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése. Azok a reményeink, hogyha ezek 
az oszlopok kikerülnek, akkor a rendőrhatóság is egyetért abban, hogy 
egy olyan belső területet, az iskola melletti területet fogunk parkolóként 
használni, amit eddig nem használhattunk. Ez nagyon fontos az ott 
lakóknak. Illetve Orgona utcának a zúzottkővel való javítása, az útburkolat 
ugye ott is nagyon rossz állapotú. Már a facebookon olvasom, hogy miért 
nem ez az utca meg miért nem az. Most erre van pénzünk. A többit is 
megpróbáljuk majd a lehetőségeinkhez képest megoldani. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. Teljesen igaza van, megpróbálkozunk rajta, hogy 
minél többet és minél jobban föl tudjunk újítani a város területén, hiszen 
mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen állapotban vannak 
városunk útjai, illetve járdái. A döntési javaslatot ismertetném: A 
Közgyűlés úgy határoz, hogy Dunaújváros területén járda felújításának, 
zúzottkő burkolatú utak és parkolók karbantartásának, valamint a 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének munkáit (a Lajos király krt. 19-
21. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása I. ütemét, az Orgona u. zúzottkő 
burkolatán lévő süllyedések feltöltése, a Tavasz utca 24. és a volt Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola közti járda mentén forgalomkorlátozó 
oszlopok kihelyezésére, valamint a forgalomtechnika átalakítása, azon 
kívül a Weiner Tibor krt. nagy parkoló zúzottkő burkolatán lévő 
süllyedések feltöltésére) bruttó 6.493.818,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros területén járda felújításának, 
zúzottkő burkolatú utak és parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó 
oszlopok kihelyezésének munkálatáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
962/2021. (XI. 18.) határozata 

Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és parkolók 
karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének  

munkálatáról 
 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és 
parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok 
kihelyezésének munkáit (Lajos király krt. 19-21. előtti aszfalt burkolatú járda 
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felújítása I. ütem, Orgona u. zúzottkő burkolatán lévő süllyedések feltöltése, 
Tavasz u. 24. és a volt Kőrösi Cs. S. Á. I. közötti járda mentén 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése, valamint a forgalomtechnika 
átalakítása, Weiner T. krt. nagy parkoló zúzottkő burkolatán lévő süllyedések 
feltöltése) bruttó 6.493.818,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

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

meghatározott Lajos király krt. 19-21. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása I. 
ütem fedezetét bruttó 4.971.653,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 13. melléklet „2. 
Városüzemeltetési feladatok” cím alatt szereplő sorára való átcsoportosítással 
biztosítja. 

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

meghatározott Orgona u. zúzottkő burkolatán lévő süllyedések feltöltése 
fedezetét bruttó 498.117,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 

meghatározott Tavasz u. 24. és a volt Kőrösi Cs. S. Á. I. közötti járda mentén 
forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése, valamint a forgalomtechnika 
átalakítása fedezetét bruttó 534.471,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 

meghatározott Weiner T. krt. nagy parkoló zúzottkő burkolatán lévő süllyedések 
feltöltése fedezetét bruttó 489.577,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 9. mellékletében „24. Felhalmozási tartalékok” cím alatt szereplő 
„24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. 
Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való 
átcsoportosítással biztosítja. 

 
6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási 
szerződést írja alá. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: 2021. november 30. 
 
7) 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 gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                        a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
22.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. 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.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

22. napirendi pont következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 5. számú módosítása – 2021. április-
december hónap – megkötésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: A 
Közgyűlés határozatával az önkormányzat és a DVG Zrt. által 2021. 
március 24-én megkötött, április-december hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 5. számú módosítását a II., XI. és XVII. sorok 
előirányzatainak emelésével jóváhagyja összesen bruttó 23.308.237 Ft 
értékben. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. módosítás – 2021. 
április-december hónap – megkötéséről című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
963/2021.(XI.18.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 5. 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 
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szolgáltatási keretszerződés 5. számú módosítását a II., XI., XVII. sorok 
előirányzatainak emelését jóváhagyja összesen br. 23.308.237 forinttal. 

 
2.)  1. pontban szereplő II. (Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) 

sort érintő 5.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 13. mellékletének 5. Viziközmű 
szolgáltatás 5.4 „Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2017.” elnevezésű 
sorról 5.000.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
3.)  1. pontban szereplő XI. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

sort érintő 14.855.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 9. mellékletének 24. Felhalmozási 
tartalékok 24.3. „Képviselői körzetekre tartalék” elnevezésű sorról 9.655.000 Ft, 
13. mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás 5.6 „Víziközművek műszaki ellenőri 
feladatai 2018.” elnevezésű sorról 5.200.000 Ft átcsoportosítása útján 
biztosítja. 

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

érintő 3.453.237 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021.(II.18.) rendelet 12. mellékletének 2. Városüzemeltetés  2.3 
„Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmány terv” elnevezésű 
sorról 3.453.237 Ft átcsoportosítása útján biztosítja.  

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

hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontokban 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 

 
6.)  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 5. sz. módosítását 
aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: 2021.november 30. 
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7.)  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.november 30. 

 
23.  Javaslat új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 

módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Anita, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
 vezérigazgatója 
 (A meghívott helyett Sági Péter jelent meg.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

23. napirendi pont következik, ami javaslat új szálloda létesítéséről hozott 
705/2021. (VI.24.) határozat újbóli módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen és 1 
tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e 
a napirendi ponttal kapcsolatban. Ilyet most nem látok. A döntési javaslat 
ismertetésére felkérem a jegyző urat. 
 

Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: A 
Közgyűlés a 743/2021. számú határozattal módosított 705/2021. 
határozatának 2. pontjának alábbi szövegrészét: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2021. önkormányzati rendelet 12. melléklet 22.2.1 
TOP Programok /TOP 6.1.4-3 „Aquantis látogatóközpont kivitelezése" 
soron (20.317.120,- Ft) és a 12. melléklet /22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” 
előirányzat soron (62.232.880,- Ft szövegrész szerepelt). 
 
Most az alábbi szövegrészként fogja módosítani a közgyűlés az imént 
elmondottakat: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlésének 2021. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2021. önkormányzati 
rendeletének 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok / "Aquantis 
látogatóközpont kivitelezése" soron (31.629.120,- Ft) és a 12. melléklet / 
„MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (50.920.880,- Ft fog 
szerepelni). Köszönöm. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. 
(VI.24.) határozat újbóli módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
964/2021. (XI.18.) határozata 

az új szálloda létesítéséről hozott 705/2021. (VI.24.) határozat újbóli 
módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 743/2021 (VII.15) 

határozattal módosított 705/2021. (VI.24) határozata 2. pontjának alábbi 
szövegrészét : 

 
„Dunaújváros MJV 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 
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"Aquantis látogatóközpont kivitelezése" soron (20.317.120 Ft) és a 12. melléklet 
/22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (62.232.880 Ft).” 
 
az alábbi szövegrészre módosítja: 
 
„Dunaújváros MJV 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2021 (II.18.) rendelet 12. melléklet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 
"Aquantis látogatóközpont kivitelezése" soron (31.629.120 Ft) és a 12. melléklet 
/22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” előirányzat soron (50.920.880 Ft).” 

 
2.) Jelen határozat 1. pontjában rögzített módosítás a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2021 (II.18.) rendelet 22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis 
látogatóközpont kivitelezése és a  22.3.1 „MVP Szálloda tervezés” sorokon 
biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a főépítészi és  pályázati osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2021.12.02.  

 
24.  Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. 

téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
 régiótitkára 
 (A meghívott megjelent.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 24. napirendi pontunk, javaslat műszaki üzemeltetési 
szerződés módosítására az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya 
vonatkozásában. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen és 1 
tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ifjúsági, sport és 
turisztikai bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a közgyűlésnek. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat szerint a Közgyűlés 
hozzájárul ahhoz, hogy „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” című projekt keretében megvalósult többfunkciós játszótér 
és sportpálya üzemeltetési feladatait a műszaki üzemeltetési szerződés 
alapján továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lássa el.   
 
A Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési díjat 
alanyi adómentesség alapján 21.197.403,- Ft-ban határozza meg. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönjük szépen. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról 
az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
965/2021. (XI.18.) határozata 

műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projekt keretében megvalósult többfunkciós 
játszótér és sportpálya üzemeltetési feladatait a műszaki üzemeltetési 
szerződés alapján továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lássa el.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a KDOP-

3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projekt keretében megvalósult többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződésének egységes szerkezetbe foglalt 8. sz. 
módosító szerződés tervezetét elfogadja, és hozzájárul a szerződésmódosítás 
megkötéséhez. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a 2. pontban megnevezett egységes szerkezetbe foglalt 8. sz. módosító 
üzemeltetési szerződés a 2022. évre vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési 
díjat 21.197.403,- Ft-ban, azaz huszonegymillió-százkilencvenhétezer-
négyszázhárom forintban (alanyi adómentes összeg) határozza meg, mely 
költség fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésében biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. 

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

hogy a 3. pontban megnevezett költséget a 2022. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a 2. pontban megnevezett szerződés értelmében a szerződés 
tárgyévében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést 
kezdeményezzen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év 
előrevetített éves díjának meghatározására, majd azt követően a szerződés 
szükség szerinti módosítását terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester  
    - a költségvetés tervezéséért: 

                    a jegyző 
    - a költségvetés tervezésének előkészítésében való 
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      közreműködésért, 
      és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért: 

                    a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
                    vezetője 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője  
                    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

    - a határozatban, előkészítésében való közreműködésért:  
                    a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
                    a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztályának 
                    vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 30. 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2021. december 31. 
                - a kötelezettségvállalás teljesítésére: a 2022. évi költségvetési 
                  rendelet tervezésének időpontja 

 
25.  Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára a Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv 
módosításával kapcsolatban 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási 
 vezetője 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

25. napirendi pontunk következik, javaslat környezeti vizsgálat 
készítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a Kisapostagtól átkerült 
terület rendezési terv módosításával kapcsolatban. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy 
ülésünk elején kézhez kaptak egy új határozati javaslatot. Kérem, hogy a 
döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem 
látok. A döntési javaslat ismertetésére felkérném jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm ismét. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat a következő: A 
Közgyűlés úgy nyilatkozik, hogy a Kisapostagtól átkerült területek - mely öt 
helyrajzi számot, ingatlant érint - településrendezési eszközeinek 
módosításával kapcsolatban az „egyes tervek és programok környezeti 
vizsgálatáról” szóló 2/2005. Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a 
alapján a környezeti vizsgálat elvégzését a Kormányrendelet 3. melléklete 
szerinti államigazgatási szervek véleményét kikérve nem tartja 
indokoltnak. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos 
döntés meghozataláról a Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával 
kapcsolatban című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
966/2021. (XI.18.) határozata 

környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntés meghozataláról  
a Kisapostagtól átkerült terület rendezési terv módosításával kapcsolatban 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy 

a Kisapostagtól átkerült területek (3966, 3967, 3968, 3969, 3970 hrsz.-ú 
ingatlanok) településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban az 
„egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a alapján a 
környezeti vizsgálat elvégzését – a Kr. 3. melléklete szerinti államigazgatási 
szervek véleményét kikérve- nem tartja indokoltnak. 
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A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt vagy tájékoztatást adott: 

 

 véleményező államigazgatási szerv vélemény 

1. Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész 

nem tartja 
szükségesnek 

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

nem tartja 
szükségesnek 

3. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

nem tartja 
szükségesnek 

4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem tartja 
szükségesnek 

5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

nem válaszolt 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármester, hogy a városi főépítész közreműködésével az 1. pont alatti 
döntésről és indokairól tájékoztassa a környezetvédelméért felelős 
közigazgatási szerveket és a nyilvánosságot.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: 2021. december 15.  

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Mielőtt a 26. napirendi pontra térnénk, 5 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
 
26.  Javaslat a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor 

körútról az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Folytatjuk a közgyűlést 11 óra 8 perckor. Továbbra is határozatképesek 
vagyunk 10 fővel. 26. napirendi pont következik, javaslat a Felső Duna-
parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról az Aranyvölgyi útra 
vezető lépcsők elnevezésére. 
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Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat 
szerint a Közgyűlés nyolc Duna-parthoz kapcsolódó lépcső és a Weiner 
Tibor körútról az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezéséhez hozzájárul. 
Az elnevezések az ingatlan-nyilvántartásba nem kerülnek majd 
bejegyzésre. 

 
A Közgyűlés pedig egyebekben utasítja a jegyzőt, hogy a közterületek 
elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. Köszönöm a munkát mindenkinek, aki ebben részt 
vett, és hiszem, hogy ez fontos, ez a dolog, hogy megemlékezzünk 
azokról a dunaújvárosiakról is, akik sokat tettek a városunkért. 
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Tehát kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel 
szavazzon! 

 
Mezei Zsolt polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapítottaal, hogy a közgyűlés a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a 
Weiner Tibor körútról az Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
967/2021. (XI.18.) határozata 

a Felső Duna-parthoz kapcsolódó lépcsők és a Weiner Tibor körútról az 
Aranyvölgyi útra vezető lépcső elnevezéséről 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyolc Duna-

parthoz kapcsolódó lépcső és a Weiner Tibor körútról az Aranyvölgyi útra 
vezető lépcső - az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő – 
elnevezéséhez hozzájárul. 
Az elnevezések az ingatlan-nyilvántartásba nem kerülnek bejegyzésre. 

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

hogy a közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Főépítészi és Pályázati Osztály vezetője 
                  a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

        Határidő: 2021. december 31. 
 

27. Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lőtér 
megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

27. napirendi pont következik, javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, kivett lőtér megnevezésű ingatlan hasznosítására 
vonatkozó pályázat értékelésére. 

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

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

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 6 igen és 1 
tartózkodásos szavazással a határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat pedig a következő: A 
dunaújvárosi 717 helyrajzi számú, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 
nagyságú ingatlan bérbeadására kiírt nyilvános pályázatra  összesen két 
érvényes pályázat érkezett be.  

A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képező és a DVG Zrt. vagyonkezelésében lévő, dunaújvárosi 
717 helyrajzi számú, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan 
bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja, és a pályázat nyertesének az NKI Invest Szolgáltató Kft.-t jelöli 
meg. A bérleti jogviszony 2022. január 15-től kezdődően 5 év határozott 
időre szól, a bérleti díj bruttó 1.300.000,- Ft/év, mely bérleti díjat bérlő 
évente két részletben, naptári félévenként utólag köteles megfizetni. 

 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-vel 2020. április 30-án kötött 

vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszünteti. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú kivett lőtér 
megnevezésű ingatlan bérbeadására kiírt pályázat értékelése tárgyban című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna 
Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
968/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú. Kivett lőtér megnevezésű ingatlan bérbeadására 
kiírt pályázat értékelése tárgyban 

 
1.  A dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú 

ingatlan bérbeadására kiírt nyilvános pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek 
be:  

 

Pályázó neve Bérleti díj Pályázat 
postára 

adásának  
időpontja 

Pályázat 
minősítése 

Dunaújvárosi Lövész 
Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Lőtér u. 1.) 
Alfa Lövész Klub 

Sportegyesület (2400 
Dunaújváros, Dózsa Gy. út 7. 

fsz. 1.) 
konzorciumi együttműködés 

keretében 

1.000.000,- Ft/év 2021-10-20 érvényes 

NKI Invest Szolgáltató Kft. 
(2425 Nagykarácsony, Jókai u. 

24.) 

1.300.000,- Ft/év 2021-10-20 érvényes 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, dunaújvárosi 717 
hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű, 9467 m2 nagyságú ingatlan bérbeadására kiírt 
nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a pályázat 
nyertesének az NKI Invest Szolgáltató Kft.-t (2425 Nagykarácsony, Jókai u. 24.) 
jelöli meg. A bérleti jogviszony 2022. január 15-től kezdődően 5 év határozott 
időre szól, a bérleti díj bruttó 1.300.000,- Ft/év, mely bérleti díjat bérlő évente két 
részletben, naptári félévenként utólag köteles megfizetni. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2020. április 30-án kötött 

vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszünteti, egyben utasítja a 

társaság vezérigazgatóját jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
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vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszüntető megállapodás 
aláírására. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert jelen határozat 2. pontjában megjelölt nyertessel kötendő, a 
határozat 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés (aláírást megelőzően a 
pályázat nyertesével történő egyeztetés alapján módosulhat, a szerződés 
lényeges tartalmi elemei megtartása mellett), valamint a határozat 1. számú 
mellékletét képező vagyonkezelést megszüntető megállapodás 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 határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül  

               - a bérleti szerződés és a megállapodás vagyonkezelési szerződés 
                          megszüntetéséről aláírására: a határoztat közlését követő  
                          30 napon belül 
 
28.  Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon 

nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Áttérünk a 28. napirendi pontra, ami javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és a 
69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok 
elidegenítésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat a 
következő: A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. önkormányzati 
rendelete 10.§ (1) bekezdése alapján elidegenítésre kijelöli a következő 
két ingatlant: 
- dunaújvárosi 144/1/D/12 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, 
Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlant, 
valamint 
- dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, 
Erkel kert 7.3/1. szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlant. 
 
A Közgyűlés úgy határoz, hogy nyilvános pályázati úton értékesíti a 
következő ingatlanokat: 
- dunaújvárosi 144/1/D/12 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, 
Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatt található, összesen 32 m2 nagyságú, 1 
szobás lakást a hozzátartozó pincerekesszel, valamint a közösségben 
maradó vagyonrészekből erre eső 128/13812 eszmei hányadrésszel, 
kikiáltási ár 9 millió Ft összegben,  
- a következő ingatlan: dunaújvárosi 69/2/G/13 helyrajzi számú, 
természetben Dunaújváros, Erkel kert 7. 3/1. szám alatt található, 
összesen 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakás, a hozzátartozó 
pincerekesszel, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből erre 
eső 204/77924 eszmei hányadrésszel, 15 millió Ft kikiáltási áron. 
A Közgyűlés annak ismeretében, hogy a határozat, illetve az imént említett 
ingatlanok vonatkozásában kizárólag a Magyar Államot illeti meg 
elővásárlási jog, úgy határoz, hogy a Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatti 
ingatlan vonatkozásában a dunaújvárosi 144/1/D/13 helyrajzi számú, 
természetben  Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/B 4/2. szám alatti ingatlan 
tulajdonosát a Magyar Államot követő elővásárlási jog illeti meg. 
 
A pályázati felhívásokban a közgyűlés kiköti, hogy szerepelnie kell a 
következő kitételeknek: 
- a Magyar Államot, valamint a Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában a dunaújvárosi 144/1/D/13 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonosát az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes 
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ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép 
hatályba, hogy elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár; 
- a nyertes pályázó a vételárat egy összegben, a szerződés megkötésekor 
köteles megfizetni, továbbá 
- a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a forgalmi értékbecslés 
költsége, valamint a nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő 
megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi 
számon nyilvántartott, lakás megnevezésű ingatlanok elidegenítésről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

969/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi számon nyilvántartott, lakás 
megnevezésű ingatlanok elidegenítésről 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. 
(IV.22.) önkormányzati rendelete 10.§ (1) bekezdése alapján elidegenítésre 
kijelöli az alábbi két ingatlant: 
- dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. 
u. 2/B 4/1. szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlan; 
- dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 
7.3/1 szám alatt található, lakás megnevezésű ingatlan. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy nyilvános pályázati úton értékesíti az alábbi ingatlanokat: 
- dunaújvárosi 144/1/D/12 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. 
u. 2/B 4/1. szám alatt található, 32 m2 nagyságú, 1 szobás lakást a 
hozzátartozó pincerekesszel, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből 
erre eső 128/13812 eszmei hányadrésszel, kikiáltási ár 9.000.000,-Ft; 
- dunaújvárosi 69/2/G/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Erkel kert 
7.3/1 szám alatt található, 51 m2 nagyságú, 2 szobás lakás, a hozzátartozó 
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pincerekesszel, valamint a közösségben maradó vagyonrészekből erre eső 
204/77.924 eszmei hányadrésszel, kikiáltási ár 15.000.000,-Ft. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése annak 

ismeretében, hogy jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlanok 
vonatkozásában kizárólag a Magyar Államot illeti meg elővásárlási jog, úgy 
határoz, hogy a Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatti ingatlan vonatkozásában a 
dunaújvárosi 144/1/D/13 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Kossuth L. 
u. 2/B 4/2. szám alatti ingatlan tulajdonosát a Magyar Államot követő 
elővásárlási jog illeti meg. 

 
4.  A pályázati felhívásokban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek: 

- a Magyar Államot, valamint a Kossuth L. u. 2/B 4/1. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában a dunaújvárosi 144/1/D/13 hrsz.-ú hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát 
az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött 
adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra 
elővásárlásra jogosult lemond elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi 
határidő lejár; 
- a nyertes pályázó a vételárat egy összegben, a szerződés megkötésekor 
köteles megfizetni; 
- a vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a forgalmi értékbecslés költsége, 
valamint a nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő megbízási díja az 
adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja jelen 

határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a 
polgármestert a pályázati kiírásnak a Dunaújváros című lapban való 
megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

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

Határidő: a pályázati kiírások megjelentetésére: 2021. november 30. 
 
29.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, 

belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 29. napirendi pont, ami javaslat a dunaújvárosi 2976/52 
helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi Ipari parkban 
található terület hasznosítására irányul. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán 
urat, hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Igen, Orosz Csaba képviselő úr, öné 
a szó. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Itt ugye a következő 
napirendi pontok is az Északi lakóparkban található eladásra szánt 
területekről szólnak. Nekem kérésem az volna, hogy ezekből a 
területekből befolyó pénz egy látható részét ha arra a területre költenénk, 
az segítené az ott lakók életét, illetve a jelenleg már ott működő gazdasági 
társaságoknak a mindennapját is, tehát ez fontos volna szerintem. Én 
ugyanezt gondolom, bevételhez jut az Innopark is, ő is nyugodtan részt 
vehet ezen terület fejlesztésében, és tisztázni kellene, hogy akkor ebben 
egyébként ki mit vállal majd. Illetve hát eddig is voltak ár ilyen eladásaink, 
szerződéseink, és szerintem nagyon fontos volna az is a későbbi viták 
elkerülése végett, hogy ugye a vásárló megveszi ezt a földterületet, és 
utána semmiféle követelése nincs, és nagy elképzelései, hogy még az 
önkormányzatnak milyen dolga lenne ott a terület fejlesztésével, és ebből 
nem lennének viták. Egyébként ugyanez érvényes a külterületre 
költözőkkel kapcsolatban is, tehát én értem, megvesznek egy ingatlant, és 
utána mindent szeretnének, ez nem így működik pontosan. Tehát ezt 
szeretném, hogyha a szerződésekbe a későbbiekben látható módon 
bekerülne. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, képviselő úr. Teljesen egyetértek azzal, amit elmondott. 
Nyilván törekedni fogunk a mondandója első részének a teljesítésével, a 
másodikra meg teljes mértékben igazat adok, és egyetértek önnel. Más 
kérdést, hozzászólást nem látok. A döntési javaslat ismertetésére 
megkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tehát a döntési javaslatban a Közgyűlés 
úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában lévő, Dunaújváros belterület 2976/52 helyrajzi 
szám alatt felvett, belterületen található, 3992 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 37.084.000,- Ft kikiáltási 
áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni azzal, hogy a Magyar 
Államnak elővásárlási joga van. A vételáron felül a nyertes pályázót terheli 
a forgalmi értékbecslés költsége is. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
970/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/52 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 3992 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
37.084.000,- Ft, azaz harminchétmillió-nyolcvannégyezer forint kikiáltási áron 
(nettó 29.200.000,- Ft + 7.884.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A vételáron 
felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 

 

30.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, 
belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

30. napirendi pontunk jön, ami javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi 
számon nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület 
hasznosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tehát a döntési javaslat a következő: A 
Közgyűlés úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Dunaújváros belterület 
2976/55 helyrajzi szám alatt felvett, belterületen található, 3961 m2 
nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
35.941.000,- Ft kikiáltási áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni 
azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A vételáron felül 
pedig a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
971/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/55 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 3961 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
35.941.000,- Ft, azaz harmincötmmillió-kilencszáznegyvenegyezer forint 
kikiáltási áron (nettó 28.300.000,- Ft + 7.641.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat 
útján kívánja értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. 
A vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 

 
31.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, 

belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 31. napirendi pont, ami javaslat a dunaújvárosi 2976/56 
helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban 
található terület hasznosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Kérem jegyző urat, 
a döntési javaslatot ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés úgy 
határoz a döntési javaslatban, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Dunaújváros belterület 
2976/56 helyrajzi szám alatt felvett, belterületen található, 2007 m2 
nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
18.669.000,- Ft kikiáltási áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni 
azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A vételáron felül a 
nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
972/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/56 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 2007 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
18.669.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió-hatszázhatvankilencezer forint kikiáltási 
áron (nettó 14.700.000,- Ft + 3.969.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat útján 
kívánja értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A 
vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 

 
32.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, 

belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

32. napirendi pont, javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület 
hasznosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési 
javaslat szerint a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Dunaújváros 
belterület 2976/57 helyrajzi szám alatt felvett, belterületen található, 1600 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
14.859.000,- Ft kikiáltási áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni 
azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van az ingatlanra. A 
vételáron felül a nyertes pályázót terheli itt is a forgalmi értékbecslés 
költsége. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen az Északi ipari parkban található terület hasznosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
973/2021. (XI.18.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen az Északi 
ipari parkban található terület hasznosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 
Dunaújváros belterület 2976/57 hrsz. alatt felvett, belterületen található, 1600 
m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant bruttó 
14.859.000,- Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázötvenkilencezer forint kikiáltási 
áron (nettó 11.700.000,- Ft + 3.159.000,- Ft ÁFA), nyilvános pályázat útján 
kívánja értékesíteni, azzal, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A 
vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármester a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás 
megjelentetésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármester a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester    
              - a végrehajtásában való közreműködésért:  
         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 30. 

 
33.  Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 33. napirendi pont, ami javaslat köztemetési szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének kiválasztására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot, 
kérem, jegyző úr, ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tehát a döntési javaslat 
szerint a Közgyűlés köztemetési szolgáltatás nyújtására legalacsonyabb 
összegű ajánlatot tevő vállalkozást kéri fel, mely a BOROSTYÁN Tóth 
Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
volt. 
 
A beszerzés nettó becsült értéke: 11.000.000,- Ft, melynek fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetésében a köztemetés kiadásai előirányzat soron be fogjuk 
tervezni. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
974/2021. (XI. 18.) számú határozata 

köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázat nyertesének 
kiválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési 

szolgáltatás nyújtására az alábbi, legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
vállalkozót kéri fel:  
  
Vállalkozó neve:  BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45. 

 
2. A beszerzés nettó becsült értéke: 11.000.000 Ft, melynek fedezete DMJV 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a köztemetés kiadásai 
előirányzat soron betervezésre kerül.  
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Felelős:  - a költségvetés tervezéséért 
jegyző 

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért 
Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  2022. évi költségvetés tervezése 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért  
Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 

Határidő:  2021. december 15. 
 

34.  Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyűlési határozat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 34. napirendi pontunk, javaslat a 878/2021. közgyűlési 
határozat módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyást, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tehát a 
Közgyűlés a 878/2021. számú határozat 1. pontját a következők szerint, a 
következő szövegrész szerint fogja módosítani: Tehát Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön a DVG Zrt. 
képviselőjével a 87/16/B/17 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
pedig a Dunaújváros, Batsányi út 15/b 1/2. szám alatt található, a Szent 
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet képviselőjével a 482/A/20 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben pedig a Bóna István utca 2. 4. 2. 
szám alatt található, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
képviselőjével a 537/4/A/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
pedig Dunaújváros, Erdő sor 41. 3. 3. szám alatt található, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselőjével a 10/6/B/1 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben pedig az Esze Tamás utca 10. fszt. 1. 
szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum képviselőjével 
a 27/3/E/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben pedig a 
Munkácsy Mihály utca 2. 3/3. szám alatt található önkormányzati 
ingatlanokra határozott, 5 éves időtartamra. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 878/2021. (X. 21.) számú határozatának módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
975/2021. (XI.18.) számú határozata 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
878/2021. (X. 21.) számú határozatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 878/2021. (X. 

21.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1. 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 alatt található, a Szent Pantaleon 
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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 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.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
       polgármester 

    – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 

Határidő:  2021. november 30. 
 

35.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú 
szakemberlakás bérlőkijelölési jog biztosítására 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 35. napirendi pontunk, javaslat az Útkeresés Segítő 
Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú szakemberlakás bérlőkijelölési jog 
biztosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 
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Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! A döntési javaslat pedig a következő: A 
Közgyűlés a döntésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön az Útkeresés Segítő Szolgálat 
képviselőjével a 87/16/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
pedig a Batsányi út 15/a 1/3. szám alatt található önkormányzati ingatlanra 
határozott, 5 éves időtartamra. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati 
tulajdonú szakember lakás bérlőkijelölés jog biztosításáról című határozati javaslatot 
– mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó 
Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely 
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
976/2021. (XI.18.) számú határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálatnak önkormányzati tulajdonú szakember lakás 
bérlőkijelölés jog biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jogról megállapodást kössön az Útkeresés 
Segítő Szolgálat képviselőjével a 87/16/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Dunaújváros, Batsányi út 15/a 1. 3. szám alatt található 
önkormányzati ingatlanra, határozott, 5 éves időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást 
aláírja és megküldje az Útkeresés Segítő Szolgálat részére.  
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Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
       polgármester 

 
Felelős: – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
 
Határidő: – a határozat közlésére: 2021. november 25. 

      – megállapodás aláírására: 2021. november 30. 
 

36.  Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális 
Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötésére 
Előadó:  a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

36. napirendi pontunk következik, javaslat a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű Program működtetőjével 
megállapodás megkötésére. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a közbiztonsági és környezetvédelmi 
bizottság elnökét, Orosz Csaba urat, hogy a bizottság véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Orosz Csaba képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
döntési javaslat szerint a Közgyűlés elfogadja a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű Program működtetőjével 
védjegy- és logóhasználati jogosultságokról és kötelezettségekről, 
valamint a létrejött energia-megtakarítások és megújuló termelések szén-
dioxid eredményeinek kezeléséről szóló megállapodást. 
 
A döntésben a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elfogadott megállapodást aláírja, és az összesen bruttó 173.328,- Ft 
egyszeri eljárási díjnak a megfizetését a Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft. részére. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-
vel a Virtuális Erőmű Program működtetőjével megállapodás megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
977/2021. (XI.18.) határozata 

a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű 
Program működtetőjével megállapodás megkötéséről 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel a Virtuális Erőmű Program 
működtetőjével védjegy- és logóhasználati jogosultságokról és 
kötelezettségekről, valamint a létrejött energia-megtakarítások és megújuló 
termelések szén-dioxid (CO2) eredményeinek kezeléséről szóló megállapodást. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert az 1.) pontban elfogadott megállapodás aláírására, és az 
összesen bruttó 173 328 Ft egyszeri eljárási díj Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft. részére történő átutalására, mely összeg a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) számú 
önkormányzati rendelete, 7. melléklet, 7. környezetvédelem és 
hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában és előkészítésében való 
                   közreműködésért: 
        a Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 30. 

      - a határozat végrehajtására: 2021. december 10. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt 

a határozat 2.) pontjában szereplő összegről szóló kötelezettségvállalás 
pénzügyi nyilvántartásba vételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában és előkészítésében való 
      közreműködésért: 
      a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  

      2021. december 15. 
 

37.  Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső 
ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 
Előadó:  Dr. Molnár Attila jegyző 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

37. napirendi pontunk következik, javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 
2022-2025. évre szóló stratégiai belső ellenőrzési tervének, valamint a 
2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét, Tóth Kálmán 
urat, hogy a bizottság véleményezte-e ezt az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntés szerint a 
Közgyűlés a 2022-2025. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. 
 

A Közgyűlés a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok 2022. 
évi belső ellenőrzési tervét, az önkormányzat irányítása alatt lévő 
intézmények 2022. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
 
A Közgyűlés az intézményvezetők által jóváhagyott intézményi stratégiai 
és belső ellenőrzési tervet pedig tudomásul veszi. Kérem a közgyűlést, 
támogassa a határozati javaslatot. Köszönöm. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. Meglátjuk, hogy támogatjuk-e.  
 
Mert aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló 
stratégiai belső ellenőrzési tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési 
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tervnek a jóváhagyására című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
978/2021. (XI.18.) határozata 

a Belső Ellenőrzési Osztály 2022-2025. évre szóló stratégiai belső ellenőrzési 
tervének, valamint a 2022. évi éves belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozati 

javaslat 1. számú mellékletét képező 2022-2025. évekre szóló stratégiai 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármesteri 
hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása 
alatt lévő intézmények 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 
intézményvezetők által jóváhagyott intézményi stratégiai és belső ellenőrzési 
tervet (a határozat 4. számú melléklete) tudomásul veszi. 

 
           Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                             a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a belső ellenőrzési osztály vezetője 
           Határidő: - stratégiai ellenőrzési terv: 2025. december 31. 
         - éves belső ellenőrzési terv: 2022. december 31.  

 
38.  Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 

köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés 
térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Következik a 38. napirendi pont, ami javaslat közétkeztetési szolgáltatói 
áremelés elfogadására, valamint a köznevelés intézményekben biztosított 
intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. 
önkormányzati rendelet módosítására. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem a szociális, egészségügyi és lakhatási 
bizottság elnökhelyettesét, Motyovszki Mátyás urat, hogy a bizottság 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk 
elején kézhez kapták az előterjesztést. Kérem, hogy a döntéshozatalnál 
ezt vegyék figyelembe. 
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Tisztelt Képviselő-társaim! Az előterjesztés egy határozati javaslatot és 
egy rendelettervezetet tartalmaz. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. 
 
Először a határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem jegyző urat, a 
döntési javaslatot ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Röviden összefoglalva a döntési javaslat a 
következőt tartalmazza: gyakorlatilag a nyersanyagnorma 5,25%-kal, a 
vállalkozói díj 15%-kal kerül megemelésre 2022. január 1-től. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm.  
 
Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közétkeztetési szolgáltatói áremelés 
elfogadásáról, valamint a köznevelés intézményekben biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
979/2021. (XI.18.) határozata 

közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról, valamint a köznevelés 
intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 

12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a köznevelési 

intézményekben (óvoda, általános iskola és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben a 2022.  január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat 
(nyersanyagköltség és rezsiköltséget)  az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Intézmény nyersanyagköltség 
Ft/nap/adag 

Rezsi 
Ft/nap/adag 

Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

472 + áfa 
94 + áfa 

284 + áfa 
94  + áfa 

604 + áfa 
121 + áfa 
362 + áfa 
121 + áfa 

1076 + ÁFA 
215 + áfa 
646 + áfa 
215 + áfa 

Általános iskolai 
napközi otthon 
- tízórai 

586 + áfa 
 

95+ áfa 

597 + áfa 
 

135 + áfa 

1183 + áfa 
 

230 +áfa 
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- ebéd 
- uzsonna 

398 + áfa 
94 + áfa 

325 + áfa 
136 + áfa 

723 +áfa 
230 +áfa 

Általános iskolai ebéd 398 + áfa 325 + áfa 723 +áfa 

Középiskolai ebéd 423 + áfa 394 + áfa 817 + áfa 

Középiskolai 
kollégium 

1. reggeli 
2. ebéd 
3. vacsora 

977 + áfa 
223 + áfa 
423 + áfa 
330 + áfa 

1045 + áfa 
291 + áfa 
394+ áfa 
362 + áfa 

2022 +áfa 
514 +áfa 
817 +áfa 
692 +áfa 

ESZI 764 + áfa 458 + áfa 1222 +áfa 

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

hogy az 1.) pontban foglalt döntést az önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendeletének tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

  közreműködésért: 
   a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztálya 

  a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 
Határidő:   2022. évi költségvetési rendelet tervezése 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a  Dunaújvárosi Óvoda, a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet, illetve az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmények vezetőit tájékoztassa a közgyűlés 
határozatáról. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 

Határidő: 2021. november 26. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Most pedig a rendelettervezetről fogunk akkor szavazni. A döntési javaslat 
a rendelettervezethez, kérem, jegyző úr, akkor ezt a javaslatot ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm ismét. Alpolgármester Úr! Tehát a rendelettervezet megállapítja 
az óvodai napközi ellátásért fizetendő térítési díjat, az általános iskolai 
napköziotthonos ellátásért, továbbá a középiskolai kollégiumban fizetendő 
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térítési díjat, és természetesen a rendelet rendelkezik a hatálybalépéséről. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – megalkotta a köznevelési 
intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 
12/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2021. önkormányzati 
rendeletet. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

És így megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a köznevelési intézményekben 
biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 12/2021. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2021. önkormányzati 
rendeletét. 

 
39.  Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 

módosítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Faragó Tiborné ügyvezető 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Következik a 39. napirendi pont, ami javaslat a Baptista Szeretet 
Misszióval kötött ellátási szerződések módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 



107 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen szavazattal a 
határozati javaslatot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy 
az ülésünk elején kézhez kapták az előterjesztést. Kérem, hogy a 
döntéshozatalnál ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, javaslat, 
hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A 
döntési javaslatot jegyző úr legyen kedves ismertesse. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Igen. Alpolgármester Úr! Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat 
szerint a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszióval az önkormányzat szenvedélybetegek részére nyújtott nappali 
ellátás szociális szolgáltatás működtetésére 2021. szeptember 30-án 
megkötött ellátási szerződés 1. pontjában a „határozatlan időtartamra” 
szövegrész „a szerződés hatályba lépését követő 15 évre” szövegrészre 
módosuljon. 
 

A Közgyűlés továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Baptista Szeretet 
Tevékeny Misszióval az önkormányzat pszichiátriai betegek részére 
nyújtott nappali ellátás szociális szolgáltatás működtetésére 2021. 
szeptember 30-án megkötött ellátási szerződés 1. pontjában a 
„határozatlan időtartamra” szövegrész  „a szerződés hatályba lépését 
követő 15 évre” szövegrészre módosuljon. 
 
A Közgyűlés utasítja a DVG Zrt.-t, hogy a szenvedélybetegek és a 
pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás biztosítása érdekében a 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a Dunaújváros, Bercsényi Miklós 
utca 2. szám alatti ingatlanra a bérleti szerződést 15 évre kösse meg, és 
rögzítse a szerződésben a 6 hónapos felmondási időt, valamint 
csereingatlant úgy, hogy csereingatlan biztosítása nélküli felmondási 
lehetőség legyen. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött 
ellátási szerződések módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. 
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
980/2021. (XI.18.) határozata 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződések 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) 
DMJV Önkormányzata szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére 2021. szeptember 30-án megkötött ellátási 
szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„1. A Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 980/2021. (XI.18.) határozata alapján az 1. pontban hivatkozott 
Szerződés 1. pontjában közös megegyezéssel a „határozatlan időtartamra” 
szövegrészt  „a szerződés hatályba lépését követő 15 évre” szövegrészre 
módosítják.” 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Baptista Szeretet Tevékeny Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) 
DMJV Önkormányzata pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás 
szociális szolgáltatás működtetésére 2021. szeptember 30-án megkötött ellátási 
szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
„1. A Szerződő felek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 980/2021. (XI.18.) határozata alapján az 1. pontban hivatkozott 
Szerződés 1. pontjában közös megegyezéssel a „határozatlan időtartamra” 
szövegrészt  „a szerződés hatályba lépését követő 15 évre” szövegrészre 
módosítják.” 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a szenvedélybetegek és a pszichiátriai 
betegek részére nyújtott ellátás biztosítása érdekében a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszióval a 2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 2. szám alatti 
ingatlanra a bérleti szerződést 15 évre kösse meg, és rögzítse a szerződésbe a 
6 hónapos felmondási időt, valamint csereingatlan biztosítása nélküli 
felmondást. 

 

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Határidő:  a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, a határozat 1. és 2. számú mellékletét képező ellátási 
szerződések módosításai aláírására. Dunaújváros Megyei Jogú Város 



109 

 

Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére. 

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

Határidő: 2021. november 30. 
 
40.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő 
személycserére 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Nagy Zoltán nem képviselő bizottsági tag jelölt 

(A meghívott megjelent.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

40. napirendi pont következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási 
Bizottságában történő személycserére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk 
elején kézhez kapták az előterjesztést. Kérem, hogy a döntéshozatalnál 
ezt vegyék figyelembe. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot 
kérem ismertesse akkor, jegyző úr. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Igen. Alpolgármester Úr! Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tehát a 
döntési javaslat a következő: A Közgyűlés a szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottságból Kleinné Németh Judit nem képviselő bizottsági tagot 
2021. november 18. napjával visszahívja, és 2021. november 19. napjától 
Nagy Zoltán urat a bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 
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A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztott személytől az előírt esküt vegye ki. 
 
A Közgyűlés felhívja a bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Nagy Zoltán úr figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2021. november 18. napjáig köteles eleget tenni, 
ellenkező esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” 
szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen 
megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 
 
A Közgyűlés felhívja a tisztségéből visszahívott Kleinné Németh Judit nem 
képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy az előzőekben említett törvény 5. 
§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2021. december 3. napjáig tegyen eleget. 
 
A Közgyűlés felhívja a bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Nagy Zoltán figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától 
számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és az adatbázisba történő 
felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó 
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisban történt 
felvételét. 
 
A Közgyűlés egyebekben utasítja a jegyzőt, hogy a visszahívott, illetve a 
megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá a bekövetkezett személyi 
változást a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezesse át. 
Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő 
személycseréről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
981/2021. (XI.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, 
Egészségügyi és Lakhatási Bizottságában történő személycseréről 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális, 
egészségügyi és lakhatási bizottságból Kleinné Németh Judit nem képviselő 
bizottsági tagot 2021. november 18. napjával visszahívja és 2021. november 
19. napjától Nagy Zoltánt a bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
személytől az előírt esküt vegye ki. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                az aljegyző 
 Határidő: 2021. november 18. 

 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Nagy Zoltán figyelmét, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2021. november 18. napjáig köteles 
eleget tenni, ellenkező esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: 2021. november 18. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

tisztségéből visszahívott Kleinné Németh Judit nem képviselő bizottsági tag 
figyelmét, hogy „az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2021. december 3. napjáig tegyen 
eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 
Határidő: 2021. december 3. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a 

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Nagy Zoltán figyelmét, hogy 
köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon belül az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba, és 
adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő 
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba 
való felvételének megtörténtét. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                Nagy Zoltán nem képviselő bizottsági tag 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az aljegyző 
Határidő: 2022. január 31. 

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

hogy a visszahívott, illetve megválasztott nem képviselő bizottsági tag 
tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a 
bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében 
vezettesse át. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi osztály vezetője 
               az aljegyző 
Határidő: 2021. november 30. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Megkérem valamennyi teremben jelenlévő közgyűlési képviselő-társamat 
és vendégeinket, a nem képviselő bizottsági tag eskütételéhez legyenek 
kedvesek felállni.  
 
És felkérem Nagy Zoltán urat, hogy fáradjon ide elém. És az eskü 
szövegét mondja utánam: 
 
„Én … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő 
feladataimat a Dunaújváros Megyei Jogú Város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Nagy Zoltán letette az esküt. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. És jó munkát kívánok a város érdekében. 
 
Az SZMSZ 39. § értelmében az írásbeli interpellációt az ülés napját 
megelőző legkésőbb 8 nappal, a szóbeli interpellációt pedig az ülés napját 
megelőző második nap 9,00 óráig kell a polgármesternél írásban 
bejelenteni. 
Ilyen bejelentés nem érkezett, ezért interpellációra nincs lehetőség, 
interpellációnak nem minősülő kérdés azonban lehetséges. 
Kérdezem, hogy ilyen kérdés van-e. Ilyet nem látok. Most már látom. Mert 
kapkodtunk. Parancsoljon, Tóth Kálmán képviselő úr! Öné a szó. 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon szépen köszönöm 
a szót, és szeretném elmondani, hogy a főépítész úrral, Szabó Imrével 
megtárgyaltuk a Csillagdombnak a következő problémáit, és szeretném 
felkérni, hogy nagyon komoly tárgyalásokat kezdjünk meg a kereskedelmi 
szolgáltató céggel annak érdekében, hogy minél hamarabb nyélbe üssük 
az üzletet, mert ez nagyban fogja befolyásolni a Csillagdomb jövőjét, és 
köszönöm szépen. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. Természetesen tisztában vagyunk vele, és 
folynak a tárgyalások amennyire csak lehet. Egyéb jelentkezőt nem látok.  

 
Akkor Tisztelt Képviselő-társaim! A következő napirendi pontokat zárt 
ülésen tárgyaljuk meg. Felhívom a figyelmet, hogy 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 11 óra 54 perckor 
berekesztem, és 5 perc szünetet rendelek el, és akkor szünet után 
folytatjuk zárt üléssel. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

               polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 


