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Pintér Tamás polgármester: 
 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm képviselő-társaimat, a 
hivatal munkatársait, meghívott vendégeinket, és mindenkit, ami 
figyelemmel kíséri munkánkat a mai napon. 
 
Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 2021. december 16-ai nyílt ülését 9 óra 1 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 „Dunaújváros 
Egészségügyéért” 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: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében köszöntöm 
önöket. Dunaújváros Közgyűlése minden évben „Dunaújváros 
Egészségügyéért” díjat adományoz. Az elismerés Dunaújváros 
egészségügyi intézményeiben dolgozó vagy Dunaújvárosban 
magánpraxisban tevékenykedő orvosnak, közép- és felsőfokú 
egészségügyi képesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozónak vagy 
kollektívának adományozható. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet 
ezzel biztosítva a lehető legszélesebb társadalmi részvételt. A jelöltek 
közül pedig a Közgyűlés választja ki a leginkább köztiszteletnek örvendő 
személyt. 2021-ben a díjra jelölést kapott dr. Haász Cecília fogorvos.  
 
Dr. Haász Cecília 1963-ban született Dunaújvárosban, majd középiskolai 
tanulmányait befejezve Budapestre költözött, ahol a SOTE fogorvosi karán 
szerzett diplomát 1989-ben, majd két év múlva szakvizsgát tett fog-és 
szájbetegségekből. Tanulmányaival párhuzamosan a dunaújvárosi Építők 
úti fogászati szakrendelésen kezdett dolgozni,  mint körzeti fogorvos. 
1995-től a dunaújvárosi kórház szájsebészeti szakrendelésén folytatta 
pályáját, és 2000-ben sikeres szakvizsgát tett. Kórházi évei alatt több 
szakmai kongresszuson is részt vett előadóként. 2014-től magánpraxisban 
dolgozik.  
 
Empatikussága és emberséges bánásmódja kiemelkedő, méltán vívta ki 
páciensei megbecsülését. Beteg centrikus szemléletével, szakmai 
elhivatottságával, feddhetetlen etikai magatartásával példát mutat a 
fogorvosi szakma képviselőinek. Szakmai munkájának ellátása során 
türelmes, segítőkész, a fogászati problémákkal hozzáfordulók rendkívül 
nagy tudású, a betegek egyéni problémáját sikeresen megoldó szakember 
kezelésében részesülnek. Megbecsült és köztiszteletben álló orvosa 
Dunaújvárosnak. „Betegközpontú életpályája, kimagaslóan humánus 
személyisége, a szakma iránti mindenkori alázata példaképül szolgálhat 
minden, a fogorvos szakmában dolgozónak. Emberi, erkölcsi kvalitásai 
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példamutatóak, kollegiális kapcsolatai széleskörűek és barátiak. 
Munkabírása rendkívüli, magatartása betegközpontú, kollégáival szemben 
korrekt és etikus.  
 
„Mindennapi, felelősségteljes munkájával , emberi magatartásával, 
kiemelkedő szakmai tudásával, példamutató jellemével, 
szolgálatkészségével, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájával 
sokat tett az orvoskar fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért. 
Mindennapi munkáját orvosi rendelőjében nyugalom, fájdalommentes 
kezelések jellemzik. Minden egyes kezelés alkalmával fájdalom nélkül, 
elégedett páciensként, jó hangulatban hagytam el a rendelőjét” – vallott dr. 
Haász Cecíliáról egyik páciense, Kundakker Ferencné pedagógus.  
 
Dr. Vajda Gabriella úgy fogalmazott, dr. Haász Cecíliát illetően, hogy a 
szakmai oldal mellett még fontosabb az emberi oldala: a segítői szándék 
és az empátia. Emberiessége nem csak a páciensei, az állatok iránt is 
példaértékű. Nagy állatbarát, állatmenhelyek és segítő szervezetek 
állandó támogatója.  
 
Wachterné Erika fogorvosi asszisztens 40 éve dolgozik dr. Haász 
Cecíliával. „Szavak nélkül is megértjük egymást, igazi csapatmunka a 
miénk. Dr. Haász Cecília munkájában a fő szempont a minőség, a 
segíteni akarás. Kiemelkedő szakmai felkészültsége, empatikussága teszi 
igazán szerethetővé. Betegeit legnagyobb tudása szerint látja el, de ezen 
felül még a lelküket is ápolja, ennek érdekében pszichológiai 
tanulmányokat is végez. Mindenkor, mindenben számíthatunk rá.” 
 
Dr. Haász Cecília fogorvost Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a város lakosságának egészségügyi ellátása érdekében folytatott 
kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként „Dunaújváros 
Egészségügyéért” díjban részesíti.  
 
Kérem, vegye át az elismerést Pintér Tamás polgármester úrtól. 
 

 
Pintér Tamás polgármester átadta dr. Haász Cecília részére a díjat.  

 
Tóth Veronika önkormányzati sajtóreferens: 

 
Most pedig kérem, fáradjunk ki az aulába, ahol dr. Székely Károly, a 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke mond 
pohárköszöntőt, majd a Pentelei Kéknefelejcs Dalkör műsora következik. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
A köszöntő idejére 10 perc szünetet rendelek el. Legyen negyed óra. 
 

Szünet 
Szünet után: 

 



4 

 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Közgyűlés! A köszöntő után folytatjuk a 
munkánkat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjainak, a jelenlévő 
tagjainak a létszáma 12 fő, továbbra is határozatképesek vagyunk, 9 óra 
30 perckor folytatjuk a munkánkat.  
 
Tisztelt Közgyűlés! A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve 
tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2021. évi 73 nap 
szabadságomból eddig 33 napot vettem igénybe.  
 
Tájékoztatom Tisztelt a Képviselő-társaimat, hogy az SZMSZ 39. §-a 
értelmében az írásbeli interpellációt az ülés napját megelőző legkésőbb 8 
nappal, a szóbeli interpellációt pedig az ülés napját megelőző második 
nap 9,00 óráig kell a polgármesternél írásban bejelenteni. Ilyen bejelentés 
nem érkezett, ezért interpellációra nem kerül sor a mai ülésünkön. 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! A közgyűlési meghívó tartalmazza a nyílt ülés 
javasolt napirendi pontjait, amelyek a következők: 

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének és 

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

7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 
kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

 
8.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

761/2021.(VII.15.), 762/2021.(VII.15.), 763/2021.(VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatainak visszavonására 
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9.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
 foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli  juttatása fedezetének 
 biztosítására 
 
10.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 

emelésére 
 

11.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 
jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 

 
12.  Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 

Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
 

13.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 
megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 

 
14. Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 

módosítására 
 
15.  Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel  

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
16.  Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-

vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
17.  Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
 
18.  Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás 

István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
19.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla 

adományozására 
  
20.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 

valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési 
jogról szóló szerződés módosítására 
 

21.  Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok 
ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról 
 

22. Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
23.  Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú 
 fejlesztése”projekttel kapcsolatos  kivitelezési szerződés 5. sz. 
 módosítására 
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24.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont 
kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek 
vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés 
megkötésére 

  
25.  Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak történő 

elnevezésére 
 

26.  Javaslat 3688/28 helyrejzi számú közterület Almavirág utcának történő 
elnevezésére 

 
27.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. január-március hónap – 
megkötésére 

  
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT  Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 

 
29.  Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre 
 
30.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. 

számú módosítására 
  
31.  Javaslat DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési 

szerződés megkötésére 
 

32. Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról  

 
33.  Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 

klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 
biztosítására 

  
34.  Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 

tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
35.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása 

és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
36.  Javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
37.  Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 

felújításáról 
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38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 

 
39.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó 

megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 
 
40.  Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel 

kapcsolatos többletforrás biztosítására 
    

41. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
 részére  
       
42.  Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa lapján a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására 
 

43. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, 
 belterületen,  természetben az Álmos  utca 8. szám alatt található, 
 önkormányzati tulajdonú terület hasznosítására 
 
44.  Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 

módosítására 
 
45.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

108/2020. (II.13.) és 110/2020. (II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020. (V.06.) PM és 385/2020. (V.06.) 
PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére 

 
46.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 

évi munkatervének elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-társaim! Tájékoztatom önöket, hogy az SZMSZ 14. § (6) 
bekezdése szerint az írásban ki nem küldött - előkészítés alatt álló - 
napirendi pontokat (előterjesztéseket) 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 
egysége részére. A napirendi pontok - közgyűlés megkezdése előtt a 
képviselők részére történő - kiosztásáról e szervezeti egység 
gondoskodik. 
 
A közgyűlési meghívóban egy olyan napirendi pont szerepel, a 39-es, 
amely a meghívó kiküldésekor előkészítés alatt állt, amelyet a meghívó 
jelzett. Az ülésünk elején pedig kézhez kapták az előterjesztést is. A 
közgyűlés előkészítése az SZMSZ-nek megfelelően történt, ezért e 
napirendi pont is tárgyalható a mai ülésünkön. 
 
Indítványozom, hogy a közgyűlés vegye le egy a nyílt ülés napirendjei 
közül a 42. napirendi pontot, amely „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr 
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képviselői indítványa alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
alapító okiratának módosítására” tekintettel arra, hogy az előterjesztés 
nem egyezik meg az eredeti képviselői indítvánnyal. A hiba orvoslására a 
képviselői indítvánnyal egyező előterjesztést a közgyűlés majd fel fogja 
venni napirendi pontjai közé. 
 
A napirendi pont levételéről külön határozatban kell döntenünk.  
 
Aki a 42. napirendi pont levételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 42. 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, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

985/2021. (XII.16.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 42. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. december 16-
ai nyílt ülésének meghívó szerinti 42. napirendi pontját, mely „Javaslat Szepesi Attila 
képviselő úr képviselői indítványa alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
alapító okiratának módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt Képviselő-társaim! A mai napon további hat, a nyílt ülést érintő 
döntést kell tárgyalnunk. 
 
Javaslom tehát, hogy a kiküldött napirendi pontokat megtárgyaljuk azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ülés elején képviselő-társaimnak kiosztott 
sürgősségi indítványok a következők legyenek: 
 

-  az első a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa 

alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os 
leányvállalatainak  alapító okiratának módosítására” című előterjesztést a 
46. napirendi pontként,  

-  aztán a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-
hiteléhez önkormányzati garancia biztostására” című előterjesztést a 
47. napirendi pontként,  

- „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 
megválasztására” című előterjesztést a 48. napirendi pontként, 

- aztán a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti 

Zsolttal  munkaszerződésének megkötésére” című előterjesztést a 49. 
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napirendi pontként,  
- aztán a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 

45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására” című 
előterjesztést a 50. napirendi pontként, és legvégül 

- a „Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási 
szerződés megkötésére” című előterjesztést a 51. napirendi pontként 
tárgyalja meg a Közgyűlés. 

 
A sürgősségi indítványokat kizárólag abban az esetben veheti fel a 
közgyűlés napirendjére, amennyiben a hozzájuk kapcsolódó 
előterjesztéseket a bizottságok előzetesen egyeztették. Éppen 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 előterjesztést, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A bizottságunk 
tárgyalta az előterjesztést, és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, és megtárgyalásra alkalmasnak 
találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. 
 
Aki a 46. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői 
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indítványa alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os 
leányvállalatainak  alapító okiratának 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
986/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV 

100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak  
alapító okiratának módosítására ” című előterjesztés sürgősségi indítványként 

történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 

nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Szepesi Attila képviselő úr 

képviselői indítványa alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 
100%-os leányvállalatainak  alapító okiratának módosítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 46. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Aki a 47. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztostására” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
987/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez 
önkormányzati garancia biztostására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztostására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 47. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Aki a 48. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
igazgatósági tagjainak megválasztására” 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, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
988/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 
megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 48. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Aki a 49. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 

munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  munkaszerződésének megkötésére” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
989/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  

munkaszerződésének megkötésére” című előterjesztés sürgősségi 
indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 

nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 

munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  munkaszerződésének megkötésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 49. napirendjeként felvette. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Aki az 50. napirendi pont felvételét elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
990/2021. (XII.16.) határozata 

a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza 
nem térítendő támogatás biztosítására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 50. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Aki az 51. napirendi pont felvételét elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 
Kft.-vel megbízási  szerződés  megkötésére” 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, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

991/2021. (XII.16.) határozata 
a „Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási  szerződés 

 megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-ai 
nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai 
Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés  megkötésére” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 51. napirendjeként felvette. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Tisztelt képviselő-társaim! most pedig döntenünk szükséges a nyílt ülés 
így kialakított napirendi pontjairól. 

 

Aki az így kialakított napirendi pontokkal egyetért, az kérem, igennel 
szavazzon! 

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
992/2021. (XII.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. december 16-
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 az 
építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 
kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

 
8.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

761/2021.(VII.15.), 762/2021.(VII.15.), 763/2021.(VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatainak visszavonására 

 
9.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
 foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli  juttatása fedezetének biztosítására 
 
10.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 

emelésére 
 

11.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 
jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 

 
12.  Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 

Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
 

13.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 
megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 

 
14. Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 

módosítására 
 
15.  Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel  

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
16.  Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-

vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
17.  Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
 
18.  Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás 

István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
19.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla 

adományozására 
  
20.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 

valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési 
jogról szóló szerződés módosítására 
 

21.  Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok 
ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról 
 

22. Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
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23.  Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú 
 fejlesztése”projekttel kapcsolatos  kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására 

 
24.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont 

kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek 
vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés 
megkötésére 

  
25.  Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak történő 

elnevezésére 
 

26.  Javaslat 3688/28 helyrejzi számú közterület Almavirág utcának történő 
elnevezésére 

 
27.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. január-március hónap – 
megkötésére 

 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT  Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 

 
29.  Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre 
 
30.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. 

számú módosítására 
  
31.  Javaslat DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési 

szerződés megkötésére 
 

32. Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról  

 
33.  Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 

klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 
biztosítására 

  
34.  Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 

tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
35.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása 

és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
36.  Javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
37.  Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 

felújításáról 
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38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 

 
39.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó 

megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 
 
40.  Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel 

kapcsolatos többletforrás biztosítására 
    

41. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
 részére  
       
42. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen, 
 természetben az Álmos  utca 8. szám alatt található, önkormányzati 
 tulajdonú terület hasznosítására 
 
43.  Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 

módosítására 
 
44.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) 
PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére 

 
45.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 

évi munkatervének elfogadására 
 
46.  Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV   
 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak  
 alapító okiratának módosítására 
 
47.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez 
 önkormányzati garancia biztostására 
 
48.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 
 megválasztására 
 

49.  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  
 munkaszerződésének megkötésére 
 
50.  Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza 
 nem térítendő támogatás biztosítására 
 

51.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés 
 megkötésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
És most szavazást rendelek el a meghívott személyek részére 
tanácskozási jog biztosításáról. 
 
Aki ezt megadja a számukra, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

993/2021. (XII.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

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

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

 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályba nem 
lépéséről szóló rendelet megalkotására 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
6.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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7.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és 
kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 

 
8.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

761/2021.(VII.15.), 762/2021.(VII.15.), 763/2021.(VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatainak visszavonására 

 
9.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
 foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli  juttatása fedezetének biztosítására 
 
10.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 

emelésére 
 

11.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 
jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 

 
12.  Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 

Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
 

13.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 
megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 

 
14. Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 

módosítására 
 
15.  Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel  

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
16.  Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-

vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
17.  Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
 
18.  Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás 

István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
19.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla 

adományozására 
  
20.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 

valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési 
jogról szóló szerződés módosítására 
 

21.  Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok 
ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról 
 

22. Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
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23.  Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú 
 fejlesztése”projekttel kapcsolatos  kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására 

 
24.  Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont 

kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek 
vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés 
megkötésére 

  
25.  Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak történő 

elnevezésére 
 

26.  Javaslat 3688/28 helyrejzi számú közterület Almavirág utcának történő 
elnevezésére 

 
27.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. január-március hónap – 
megkötésére 

 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT  Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 

 
29.  Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre 
 
30.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. 

számú módosítására 
  
31.  Javaslat DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési 

szerződés megkötésére 
 

32. Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról  

 
33.  Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 

klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 
biztosítására 

  
34.  Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 

tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
35.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása 

és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
36.  Javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
37.  Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 

felújításáról 
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38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 
dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása 
kapcsán 

 
39.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó 

megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére 
 
40.  Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel 

kapcsolatos többletforrás biztosítására 
    

41. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
 részére  
       
42. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen, 
 természetben az Álmos  utca 8. szám alatt található, önkormányzati 
 tulajdonú terület hasznosítására 
 
43.  Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 

módosítására 
 
44.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) 
PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére 

 
45.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. 

évi munkatervének elfogadására 
 
46.  Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV   
 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak  
 alapító okiratának módosítására 
 
47.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez 
 önkormányzati garancia biztostására 
 
48.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 
 megválasztására 
 

49.  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  
 munkaszerződésének megkötésére 
 
50.  Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza 
 nem térítendő támogatás biztosítására 
 

51.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés 
 megkötésére 
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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: 
 
A napirendi pontok elfogadása után megkezdjük a tárgysorozat vitáját 
tehát az 1. napirendi ponttal, amely tájékoztató a polgármesteri hivatalnak 
a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett munkájáról és a meghozott 
polgármesteri döntésekről.  
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt látok. Cserna Gábor képviselő úr, aztán 
utána pedig Lőrinczi képviselő úr. Először Cserna Gábor képviselő úr, 
megadom a szót önnek. Parancsoljon! 

 
Cserna Gábor képviselő: 
 

Köszönöm. Szép napot kívánok. Tisztelt Közgyűlés! Kettő rövid kérdés 
kettő ingatlannal kapcsolatban, írásban köszönettel veszem a választ. Az 
egyik, a Semmelweis kollégium esetében megtörtént-e az adásvétel, ha 
nem, akkor még nem, ha igen, akkor az adásvételi szerződés példányát 
kérném szépen tisztelettel. A másik kérdésem pedig a Szepesi 
alpolgármester úr által legutóbb említett Erdősor 41-es volt iroda 
használható helyiség értékesítésére szeretnék rákérdezni. Köszönöm. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
További kérdés nincsen, akkor természetesen, ahogy kérte, írásban 
eljuttatjuk önhöz a válaszokat. Lőrinczi képviselő úr, megadom önnek is a 
szót. Parancsoljon! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Tisztelt Közgyűlés és Tisztelt Polgármester Úr! Néhány ügyben kerestek 
meg a lakók, és ezt tolmácsolni szeretném a közgyűlés, illetve a 
városüzemeltetési osztály felé. Mind a kettő ugyanahhoz a témához 
kapcsolódik, méghozzá a Széchenyi udvaron, tehát a Széchenyi utca, 
Dózsa György út, Szórád, illetve Kossuth utcák által határolt területen 
folyik egy távközlési szolgáltatói felújítás, amely bontási műveletekkel 
együtt jár, és ezzel kapcsolatban kérnék a lakók, hogy mindez megtörtént 
egyébként, nyilván az engedély is így került kiadásra, de hát mint 
képviselő, és mivel megkerestek, nyilván továbbítom a kérést. Tehát a 
lakók kérése az, hogy nyilvánvalóan a helyreállítás az eredeti állapotnak 
megfelelően történjen meg. Ez elsősorban most a Kossuth Lajos utca 12-
22. mögötti területet jelölték meg, illetve a Széchenyi utca 3/A melletti 
területen, ott eredetileg parkolás gátló cölöpök kihelyezését kértem a lakók 
kérését továbbítva. Ezt most kiszedték, illetve a lakók kérnék majd 
visszahelyezni. Úgyhogy továbbítottam a kéréseket is, a kérelemnek 
megfelelően intézkedjenek majd. Köszönöm szépen. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, képviselő úr. Igen, itt ezeket a munkákat, amelyeket 
ön is említett, sajnos nagyon sok, ahogy már az előző közgyűléseken is 
elhangzott, nagyon sok kárral járt, ami én azt gondolom, hogy 
elfogadhatatlan, és természetesen nagyon nagy figyelemmel vagyunk 
arra, hogy azokon a helyeken, ahol munkát végeztek, ott rákényszerítsük 
őket arra, hogy az eredeti állapotot hozzák vissza. Sajnos ugye mi ebben 
nem vagyunk eljáró hatóság, itt a kormányhivatal az, aki eljárt ebben az 
ügyben is, és ők ott voltak, de sajnos még azért nem maradéktalanul 
állították helyre azok a munkások még ennek hatására sem azokat a 
területeket, amelyeket föltúrtak, de természetesen rajta vagyunk, hogy 
ezek megtörténjenek, és addig nem is engedjük őket tovább dolgozni a 
következő területen, ameddig ezt meg nem teszik. A másik kérdésére 
pedig a felvetést azt a hivatal osztálya pedig majd intézi, és én is erre 
kérném őket. 
 
Kérdezem, hogy további kérdés, hozzászólás, van-e a napirendi ponthoz. 
Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom, és ismertetem a döntési 
javaslatot, amely a közgyűlés elfogadja a polgármesteri hivatalnak a 
közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a 
fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott 
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem igennel szavazzon! 

 
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 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei 
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Cserna 
Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
994/2021. (XII.16.) 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 
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
995/2021. (XII.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

az építményadóról szóló 37/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete 
hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 3. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 37/2021. 
önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló rendelet 
megalkotására. 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Most szintén önt kérdezem, mint az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság elnökét, hogy a bizottságuk véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Igen, van. Szabó Zsolt 
alpolgármester úr, parancsoljon! Megadom a szót. 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy Dunaújvárost nagyon nehéz 
helyzetbe sodorták a különböző kormányzati elvonások. Ugye azt 
tapasztalhattuk, hogy az ellenzéki győzelmet követően az önkormányzati 
választások után a Fidesz, mint egy gőzhengert indított ezek a települések 
ellen, azonban azt szeretném elmondani, és szerintem ebben 
egyetérthetünk majd az itt ülő Fideszes képviselő-társaimmal is, hogy 
akkor, amikor egy ellenzéki vezetésű várost támadnak, akkor nem a 
települést vezető politikusokat, nem minket támadnak, hanem az ezen a 
településen élő lakókat, hiszen az, hogy milyen körülmények között tudjuk 
fölnevelni a gyerekeinket, vagy gondozni idős szüleinket, az nagyban egy 
függ egy város gazdasági helyzetétől. Ugye a koronavírus járványra 
hivatkozva az önkormányzat legfontosabb adóbevételének, az iparűzési 
adónak a kiskereskedelmi kkv-kra vetített részét nagyban elengedte az 
állam az önkormányzatok terhére, és ugye mindenfajta adóemelést és 
önkormányzati díjtétel emelést is megtiltott. Nagyon fontosnak tartom itt 
elmondani, hogy alapvetően olyan dologban gondolkodtunk itt 
Dunaújvárosban, hogy a lakókat ne érje adótöbblet, hanem a 
vállalkozásokat egy progresszívebb adórendszerben próbáljuk bevonni, és 
a nagyobb vállalkozásoktól több támogatást kérni a város működése 
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számára. Azonban ezt ugye megtorpedózta a kormány, és tették ezt úgy, 
hogy egyébként az önkormányzatokra kivetett adó, az ún. szolidaritási 
hozzájárulás tekintetében nem voltak ilyen nagyvonalúak önmagukkal 
szemben. Dunaújváros ugye az idei évben is a legtöbbet fizette a megyei 
jogú városok között adóbevételéhez viszonyítva szolidaritási adóból, és 
ezt a jövő évben még megemelték. Pont ezért Kálló Gergely országgyűlési 
képviselővel közösen az volt a javaslatunk, hogy addig, amíg a kormány 
az önkormányzatokat sarcolja, addig szolidaritási adót pedig engedje el, 
vállalja át, és ezt a terhet az államkasszából fizesse a szegényebb 
önkormányzatok számára. Mert én azt gondolom, hogyha valóban ezeken 
a településeken élők érdekeit nézné az Orbán-kormány, és nem 
valamifajta politikai bosszút esküdne, akkor ez egy olyan javaslat lenne, 
amit el kéne, hogy fogadjanak, de ennek ellenére azért van némi 
fenntartásom. Egy dolog azonban biztos, hogy jövő évben is mindent el 
fogunk követni azért, hogy olyan költségvetést hozzunk ide a képviselő-
testület elé, amiben a Dunaújvárosban élők a legkevésbé érzik meg a 
kormányzati gáncsoskodás hatásait. Köszönöm szépen. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Kérdezem, hogy további kérdés, 
hozzászólás van-e a napirendi ponthoz. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: 2022. január 1-jén nem lép hatályba a helyi 
iparűzési adóról szóló 37/2021. önkormányzati rendelet. 
 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – megalkotta az építményadóról 
szóló 37/2021. önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló 40/2021. 
önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta az építményadóról szóló 37/2021. önkormányzati 
rendelete hatályba nem lépéséről szóló 40/2021. önkormányzati 
rendeletet. 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az iparűzési adóról szóló 38/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete 
hatályba nem lépéséről szóló rendelet megalkotására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk 4. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az iparűzési adóról szóló 38/2021. 
önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló rendelet 
megalkotására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: 2022. január 1-jén nem lép hatályba a helyi 
iparűzési adóról szóló 38/2021. önkormányzati rendelet. 
 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz 
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – megalkotta az iparűzési 
adóról szóló 38/2021. önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről szóló  
41/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
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Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta az iparűzési adóról szóló 38/2021. önkormányzati 
rendelete hatályba nem lépéséről szóló  41/2021. önkormányzati 
rendeletet. 

 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 5. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros  Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendelet módosítására. 
Képviselő úr elhagyja a termet? Akkor csak szeretném önt is akkor kérni, 
hogy a délutáni közmeghallgatásra akkor jöjjön el, sok szeretettel várjuk 
önt is majd úgy, ahogy a többi képviselő-társamat. Ezt majd a végén 
akartam elmondani, de hogyha képviselő úr elhagyta a termet, így akkor 
12 főre változott a jelen lévő képviselők száma, de továbbra is 
határozatképesek vagyunk. Az 5. napirendi pontnál így alakult a 
képviselő-testület jelen lévő tagjainak a száma, de sebaj, megyünk 
tovább. Még egyszer mondanám akkor az 5. napirendi pont címét, amely 
javaslat Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. 
önkormányzati rendelet módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 7 igen és 1 nem 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok, 
ezért a döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendeletének hatodik 
alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:  
 
A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési 
rendelet adatait; 
 
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 hatásait az előirányzatoknál is 
be kell mutatni; 
 
A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása 
megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra; 
 
A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése. 
 
A rendelettervezetet aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 42/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
42/2021. önkormányzati rendeletet. 
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6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 6. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. önkormányzati 
rendelet módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslat ismertetésére 
felkérem jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Nagyon szépen köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A §-ok 
tartalmát gyorsan, röviden ismertetem. 
Az 1. § törli az „ünnepi” kifejezést. 
A 2. § a rendelettervezetben újraszabályozza a rendkívüli ülés tartására 
vonatkozó szabályokat az Mötv. 44. §-ával összhangot teremtve.  
A 3. § rögzíti a rendkívüli ülésre történő postázás határidejét, illetőleg megtartja 
azt „a rendkívüliség okán” betartandó szabályt, miszerint a képviselőket 
telefonon keresztül most is értesíteni kell majd. 
A 4-5. § kizárólag pontosításokat tartalmaznak.  
A 6. § módosítja a bizottságok rendes ülésezési rendjét, oly módon, hogy a 
közgyűlés két rendes ülése között bármely munkanapon lehetővé válik a 
bizottságok ülésezése, ezzel biztosítani lehet a rugalmas működést. 
A 7. § szintén egy pontosítást tartalmaz csupán. 
A 8. § módosítja a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv aláíróit, ugye ez az 
Mötv.-vel való összhang megteremtése érdekében szükséges. Itt majd a 
bizottság elnöke, illetve a jegyző fogja aláírni a bizottsági ülések jegyzőkönyveit. 
A 9. § szintén egy pontosítást tartalmaz. 



30 

 

A 10. § a mellékletek rendelkezéseit módosítja, amelyet elsősorban hatásköri 
szabályok változása miatt vált indokolttá. 
A 11. § olyan előírások hatályon kívül helyezésére irányul pedig, ami felsőbb 
szintű jogszabályokban eleve rendezetteknek meghatározottak, másrészt nem 
helytálló normatartalommal bírtak mindezidáig. Köszönöm szépen. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 37/2017. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 43/2021. önkormányzati rendeletet. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról a 37/2017. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
43/2021. önkormányzati rendeletet. 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 33/2021. (X. 22.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

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

 
Áttérünk a 7. napirendi pontunkra, amely javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése avar és kerti hulladék égetés 
szabályairól szóló 33/2021. önkormányzati rendeletének módosítására. 

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

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

 
Orosz Csaba képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Most pedig kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság elnökét, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök urak. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem ezért: A mellékelt rendelettervezet 1. §-a az 
avar és kerti hulladék rendelet bevezető részének módosítását 
tartalmazza.  
 
A rendelettervezet 2. §-a az avar és kerti hulladék rendelet 1. § (2) 
bekezdésének módosítását tartalmazza, mely szerint a családi házas és 
üdülőövezetekben avart és a kerti hulladékot égetni október 1. napjától 
április 30. napjáig, - munkaszüneti napok kivételével - minden héten 
szerdán és pénteken lehet. Az égetést 9 és 17 óra közötti időszakban 
lehet végezni, szélcsendes időben. 
 
Aki a rendelettervezetet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – megalkotta az  avar és kerti 
hulladék égetés szabályairól a 33/2021. önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló 44/2021. önkormányzati rendeletet. 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Megállapítom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése megalkotta az  avar és kerti hulladék égetés szabályairól a 
33/2021. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 44/2021. 
önkormányzati rendeletet. 
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8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
761/2021. (VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. 
(VII.15.) határozatainak visszavonására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Megyünk tovább. A 8. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 761/2021., 762/2021., 763/2021. és a 
764/2021. határozatainak visszavonására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy visszavonja az éven túli 
fejlesztési hitel felvételről szóló 761/2021., 762/2021., 763/2021. és a 
764/2021. határozatait. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
jegyzőt, hogy küldje meg a döntésről szóló határozatot az OTP Bank 
részére. 
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 761/2021. (VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. 
(VII.15.) határozatainak visszavonása című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
996/2021. (XII.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 761/2021. 
(VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 

határozatainak visszavonásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy visszavonja az éven túli fejlesztési hitel felvételről szóló 761/2021. 
(VII.15.), 762/2021. (VII.15.), 763/2021. (VII.15.), és 764/2021. (VII.15.) 
határozatait. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy küldje meg a döntésről szóló határozatot az OTP Bank Nyrt. részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                a jegyző 
              - a határozat közlésében való közreműködésért:  
                a gazdasági főosztályvezető 

 Határidő: 2021. december 23. 
 

9.  Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
 foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítására 

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

Meghívott:  Varga  Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója 

 Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetője 

 Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

 Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója
 Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

 Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 

 Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója 

 Farkasné Vörös Magdolna,  a  GESZ igazgatója 
 Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 Budavári Sándorné, a KIÉT elnöke 
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 Téglás Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Óvoda Közalkalmazotti Tanács 
elnöke 

 Müller Bernadett, az Útkeresés Segítő Szolgálat Közalkalmazotti 
Tanácsának elnöke 

 Radócz Zsoltné, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezet 

 Benczéné Kiss Enikő, az Egyesített Szociális Intézmény 
Közalkalmazotti Tanácsának elnöke 
(A meghívottak közül megjelent Varga Anna Éva, Bölcskei Anna, 
Mészárosné Libor Ágnes, Gyenes Józsefné, Farkas Lajos, Őze 
Áron, Farkasné Vörös Magdolna, Budavári Sándorné, Müller 
Bernadett, Radócz Zsoltné.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 9. napirendi pontunkra, amely javaslat az önkormányzat 
fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren 
kívüli juttatása fedezetének biztosítására.  

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő 
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intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli juttatásban részesüljenek 
2022. január 1-től 2022. december 31. napjáig foglalkoztatottanként 
10.000,- Ft/hónap összegben, melynek fedezetét a közgyűlés 
mindösszesen  112.376.160,- Ft összegben biztosítja az önkormányzat 
2022. évi költségvetésében.  

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

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének 
biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
997/2021. (XII. 16.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. 
évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

béren kívüli juttatásban részesüljenek 2022. január 1-től 2022. december 31. 

napjáig. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren 

kívüli juttatás és a munkáltatót terhelő jövedelemadó és szociális hozzájárulási 

adó 2022. évi fedezetét az engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak 

szerint biztosítja: 

Kiemelt kiadási előirányzat Eng. 

létszám 

fő 

Éves kiadás 2022. évben (Ft) 

személyi juttatás 

(10.000,- 

Ft/fő/hó 

munkáltatói 

adók 30,5 % 

kiadás 

összesen (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros   

 

123,45 14.814.000,- 4.518.270,- 19.332.270,- 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonai  

171,5 20.580.000,- 6.276.900,- 26.856.900,- 

Útkeresés Segítő Szolgálat  57,15 6.858.000,- 2.091.690,- 8.949.690,- 

Dunaújvárosi Óvoda  228,5 27.420.000,- 8.363.100,- 35.783.100,- 

Intercisa Múzeum  17 2.040.000,- 622.200,- 2.662.200,- 
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Egészségmegőrzési Központ  36 4.320.000,- 1.317.000,- 5.637.600,- 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza  35 4.200.000,- 1.281.000,- 5.481.000,- 

 

Kiemelt kiadási előirányzat Eng. 

létszám 

fő 

Éves kiadás 2022. évben (Ft) 

személyi 

juttatás 

(10.000,- 

Ft/fő/hó 

munkáltatói 

adók 30,5 % 

kiadás 

összesen (Ft) 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  24 2.880.000,- 878.400,- 3.758.400,- 

József Attila Könyvtár  25 3.000.000,- 915.000,- 3.915.000,- 

Mindösszesen: 717.6   112.376.160,

- 

 

 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg.  

 
 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
           a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztálya vezetője 
 Határidő:    a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 

     -  határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
 a humán szolgáltatási főosztály intézményigazgatási osztálya 
 vezetője  
 Határidő:   a határozat közlésére 2021. december 31. 

 
10.  Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 

emelésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat  
  intézményvezetője 

(A meghívott megjelent.) 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk a 10. napirendi pontunkra, amely javaslat az Útkeresés Segítő 
Szolgálat intézmény szakmai létszámának emelésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottság a határozatot 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat 
a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő 
Útkeresés Segítő  Szolgálat 2022. január 1. napjától további 1,5 fő 
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szociális asszisztenst alkalmazzon, így a Közgyűlés az Útkeresés Segítő 
Szolgálat engedélyezett szakmai létszámát 58,65 főben állapítja meg. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

998/2021. (XII.16.) határozata 
 az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának emeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat (2400 
Dunaújváros, Bartók Béla út 6/B.) 2022. január 1. napjától további 1,5 fő szociális 
asszisztenst alkalmazzon, így a Közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat 
engedélyezett szakmai létszámát 58,65 főben állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjét és a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a 1. pontban foglalt döntést az intézmény 
2022. évi intézményi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
     -  a végrehajtásban való közreműködésért: 

  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
     Határidő: a 2022. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője, valamint a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatója részére. 
 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

              a polgármester       
          -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
 Határidő:     a határozat közlésére: 2021. december 22. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Útkeresés 

Segítő Szolgálat intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban hozott döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 
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Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
             az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője     
         -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                     a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
     Határidő:    2022. január 31. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mielőtt áttérünk a 11. napirendi pontunkra, 5 perc szünetet rendelek el. 

 
Szünet 
Szünet után: 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Folytatjuk a munkánkat. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. 10 óra 20 
perckor folytatjuk munkánkat. Jelen van 11 fő, 10 fő, de már 11. És most 
már 12 fő. A testületünk határozatképes továbbra is. Folytatjuk a 
munkánkat, ezért 11 fővel. Most már 12 fő. Tehát határozatképesek 
vagyunk továbbra is 12 fővel. 

 
11.  Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 

jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 
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.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 
 

11. napirendi ponttal folytatjuk, amely javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 
együttműködési megállapodásának jóváhagyására, mesterprogram 
végrehajtásának támogatására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és 
társadalmi kapcsolati bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi Óvoda 
vezetője, Gyenes Józsefné az e határozat 1. számú mellékletét képező 
együttműködési megállapodást a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel 
megkösse.   
                                                                     

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 

 999/2021. (XII.16.) határozata 
 a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról, 

mesterprogram végrehajtásának támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy 

a Dunaújvárosi Óvoda vezetője, Gyenes Józsefné az e határozat 1. számú 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetséggel megkösse. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában szereplő 
dokumentum aláírására. 

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

     Határidő: 2021. december 20. 
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12.  Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 
Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Horváth Zsolt a Dunaföldvár Város Polgármestere 
 Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ 
 megbízott intézményvezetője 

(Horváth Zsolt helyett Süveges Árpádné jelent meg, Demeter-
Weiner Anett nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 12. napirendi pontunk, javaslat Dunaföldvár Város 
Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által kötendő feladat-
ellátási megállapodás jóváhagyására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A javaslatot a szociális, 
egészségügyi és lakhatási bizottság 7 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem ezért: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában működő 
Egészségmegőrzési Központ és Dunaföldvár Város Önkormányzata által 
kötendő, a határozat mellékletét képező feladat-ellátási megállapodás 
tervezetét jóváhagyja.  
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Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaföldvár Város Önkormányzata és az 
Egészségmegőrzési Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás 
jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
 1000/2021. (XII. 16.) határozata  

Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ által 
kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában 

működő Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) és 
Dunaföldvár Város Önkormányzata által kötendő a határozat mellékletét képező 
feladat-ellátási megállapodás tervezetét jóváhagyja.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a  
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladat-ellátási megállapodást 
jóváhagyólag írja alá.  

 
        Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
    Határidő:      2021. december 31. 
 

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 

 

   Felelős:      -  a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 

 -  a végrehajtásban való közreműködésért:  

    a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

    Határidő:     2021. december 31. 
 
13.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 

megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Demeter-Weiner Anett, az Egészségmegőrzési Központ 
 megbízott intézményvezetője 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk 13. napirendi pontunkra, amely javaslat az Egészségmegőrzési 
Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó 
juttatások mértékének meghatározására. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A határozatot bizottságunk 7 
igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában működő 
Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások 
köréhez kapcsolódó juttatások mértékét az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. 
Kormányrendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 2022. január 1. 
napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 -  az intézményvezető vezetői juttatásának felső határa 0,- Ft 
 -  az intézményvezető helyettesének vezetői juttatásának felső határa 

bruttó 30.000,- Ft, 
 -  a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységek  

vezetői,    területi illetve - iskolavédőnő csoportvezetők vezetői 
juttatásának felső  határa pedig bruttó 20.000,- Ft. 

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői 
és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározásáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1001/2021. (XII.16.) határozata  

az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások 
köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

fenntartásában működő Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, 
Erkel kert 23.) magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó 
juttatások mértékét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján 2022. január 1. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg: 
-az intézményvezető vezetői juttatásának felső határa 0.- forint 
-az intézményvezető helyettesének vezetői juttatásának felső határa  
 bruttó  30.000.- forint 
-a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységek vezetői, 
területi illetve - iskolavédőnő csoportvezetők vezetői juttatásának felső határa 
bruttó 20.000.- forint 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 
 Egészségmegőrzési Központ vezetőjét és a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
 Szervezet igazgatóját, hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően az 
 intézmény 2022. évi költségvetése tervezése során a juttatás fedezetéről 
 továbbá a magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez kapcsolódó 
 juttatások munkaszerződésben való rögzítéséről gondoskodjon. 
     

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
            az Egészségmegőrzési Központ vezetője   

       - a végrehajtásban való közreműködésért:  
         a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 

     Határidő:     2022. január 31. 
 

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

     Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 
11 főre csökkent a képviselők száma, de továbbra is határozatképesek 
vagyunk 10 óra 26 perckor.  

 
14. Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 

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

 Meghívott:  Králik Gyula, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
  (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 14. napirendi pontunkra, amely javaslat a Kereskedelmi és 
Iparkamarával kötött támogatási szerződés módosítására. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és 
társadalmi kapcsolati bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Kereskedelmi és Iparkamarával a 151/2021. határozata alapján 2021. 
február 28-án megkötött támogatási szerződés 5.2. pontjában a 
támogatás felhasználásának véghatárideje 2021. október 31., 6.4. 
pontjában pedig az elszámolás benyújtásának határideje 2021. december 
31. legyen. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási 
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta 
Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér 
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Mezei Zsolt, Dr. Székely Károly), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után dr. Székely Károly képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol 
lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 

 1002/2021. (XII.16.) határozata 
 Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarával a 151/2021. (II.23.) 
határozat alapján 2021. február 28-án megkötött támogatási szerződés 5.2. 
pontjában a támogatás felhasználásának véghatárideje 2021. október 31., 6.4. 
pontjában pedig az elszámolás benyújtásának határideje 2021. december 31. 
legyen. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés  1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:     -  a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:      2021. december 31. 

 
15.  Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 

Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 15. napirendi pontunkra, amely javaslat a 7. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft.-vel kötött feladat-ellátási 
szerződés módosítására. 
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Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk a javaslatot 7 
igen szavazattal egyhangúan alkalmasnak találta tárgyalásra. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. A döntési javaslatot 
ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
hozzájárul ahhoz, hogy - a területi ellátási kötelezettséggel végzett 
háziorvosi ellátás rendelési idejének változtatása miatt – a Vitapent 2010 
Kft.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. számú 
melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
Vitapent 2010 Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mezei Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1003/2021. (XII. 16.) határozata 

 az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel kötött  
feladat-ellátási szerződés módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy - a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás 
rendelési idejének változtatása miatt – a Vitapent 2010 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. december 31. 
 

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: 

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

 

16.  Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE 
 HOMME Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
16. napirendi pontunkra áttérünk, amely javaslat a 16. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 



49 

 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a javaslatot 7 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Nekem lenne. Hogy hívják akkor az 
egészségügyi szakdolgozót? Na jó, mégse kérdezek semmit. Köszönöm. 
De hogyha senki másban nem merült fel kérdés, akkor a döntési 
javaslatot… 12 fővel vagyunk ismételten a teremben képviselők, 
határozatképesek is vagyunk. A döntési javaslatot ismertetem: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy – az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi 
szakdolgozó névváltozása miatt – a BONNE HOMME Kft.-vel megkötött 
feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában 
és tartalommal módosításra kerüljön. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a 
BONNE HOMME Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 
2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1004/2021. (XII. 16.) határozata 

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel kötött 
feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 

ahhoz, hogy – az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó 
névváltozása miatt – a BONNE HOMME Kft-vel megkötött feladat-ellátási 
szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerüljön. 
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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. december 31. 
 

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: 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 
12 igen szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot, és akkor sok 
boldogságot kívánok az egészségügyi szakdolgozónak, hogyha férjhez 
ment, vagy hogyha nevet változtatott, akkor nem. De mindegy. 

 
17.  Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés 

módosítására 

Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Dr. Fenyvesi Béla orvos 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
De miután ezt a fontos kérdést megtárgyaltuk, áttérünk 17. napirendi 
pontunkra, amely javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási 
szerződés módosítására. 

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

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

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális, egészségügyi és 
lakhatási bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város  Önkormányzata között - a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány által  működtetett hajléktalanokat ellátó integrált intézménybe 
bejelentett személyek és a dunaújvárosi lakcím nélküli személyek 
egészségügyi alapellátására – létrejött megbízási szerződés a jelen 
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal módosításra 
kerüljön. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1005/2021. (XII. 16.) határozata  

a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy  a Dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között - a  Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett 
hajléktalanokat ellátó integrált  intézménybe bejelentett személyek és a 
dunaújvárosi lakcím nélküli személyek  egészségügyi alapellátására – létrejött 
megbízási szerződés a jelen határozat  melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosításra kerüljön. 
 

     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére továbbá a megbízási szerződés 1-1 
példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztály, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
és az érintettek részére. 

 
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
                 - a végrehajtásban való közreműködésért:  

                   humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Határidő:  2021. december 31. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 

jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést a 2022. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe. 

 
           Felelős:   - a költségvetés tervezéséért:  
                              a jegyző 
        -  a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály  
           vezetője 
           Határidő:   a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
18.  Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi 

Tamás István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 
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Áttérünk 18. napirendi pontunkra, amely javaslat a 7. számú fogorvosi 
körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István fogorvossal kötött 
feladat-ellátási szerződés módosítására. 
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Köszönök a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális, 
egészségügyi és lakhatási bizottság a határozati javaslatot 7 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. Ezen kívül 
még annyi hozzá, hogy engem is teljesen meglepetésként ért, hogy drága 
évtizedes barátom Tamást Istvánnak is hívják. Köszönöm. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Hát, eddig titkolta. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a doktor 
úr harmadik nevével kapcsolatosan van-e. Biztos? Ha nincs, akkor 
elfogadjuk, illetve a döntési javaslatot ismertetem, amely úgy szól, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, 
hogy - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi 
Hivatala kérésére a feladat-ellátási szerződésben nevének második 
keresztnévvel történő kiegészítését – dr. Gátszegi Tamás fogorvossal 
megkötött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. számú melléklete 
szerinti formában és tartalommal módosításra kerüljön. Tehát Gátszegi 
Tamás István. Derülnek még ki itt dolgok. 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. 
Gátszegi Tamás István fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, 
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Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1006/2021. (XII.16.) határozata 
a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás István 

fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli 
Területi Hivatala kérésére a feladat-ellátási szerződésében nevének második 
keresztnévvel történő kiegészítését – Dr. Gátszegi Tamás fogorvossal 
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. december 31. 

 

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: 

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

Pintér Tamás polgármester: 
 

Ez nagyszerű, mindenki elfogadta, doktor úr harmadik nevének a leírását. 
Van-e még ilyen névváltozás? 11 főre csökkent a képviselők száma 10 
óra 38 perckor, de továbbra is határozatképesek vagyunk, és örülök neki, 
hogy alpolgármester úr megvárta ezt a fontos napirendi pontot, és utána 
hagyta el.  
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19.  Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla 
adományozására 

 Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Suszter Tamás r.alezredes, a  Dunaújvárosi   

 Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
     dr. Varga Péter r.dandártábornok 
  Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya 

(Suszter Tamás megjelent, de a napirend tárgyalása előtt távozott. 
Dr. Varga Péter nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
De a következő viszont tényleg fontos, a 19. jön, amely javaslat a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozására.  
 

Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Orosz Csaba képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbiztonsági és 
környezetvédelmi bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja, egyben tolmácsolnám rendőrkapitány úr üzenetét, 
sajnos szolgálati érdekből el kellett távoznia a közgyűlési teremből, és 
minden támogatást köszön.  

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Mi is köszönjük a munkájukat. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére adományozza a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány által készíttetett és önkormányzati 
vagyonba megszerzett 162.305,- Ft értékű emléktáblát.   
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére 
emléktábla adományozásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1007/2021. (XII.16.) határozata  

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére emléktábla adományozásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére adományozza a Dunaújváros és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.) 
által készíttetett és önkormányzati vagyonba megszerzett 162.305,- Ft, azaz 
százhatvankétezer-háromszázöt forint értékű emléktáblát. 

   
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő – általuk előkészített – 
megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő:   - a határozat közlésére: 2021. december 21. 
      - a szerződés aláírására: 2021. december 31. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
 hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően módosítsa nyilvántartásait. 
 

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
 Határidő:   2021. december 31. 
 
20.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 

valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított 
bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 20. napirendi pontunkra, amely javaslat a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére biztosított bérlőkijelölési jogról szóló 
szerződés módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen. És szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, gazdasági 
és városüzemeltetési bizottság elnökét. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 



58 

 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk a javaslatot 7 
igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, 61. helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Apáczai Csere János utca 61. 
helyrajzi szám alatt található, kivett rendőrség megnevezésű ingatlanból 
2151 m2 nagyságú ingatlanrészre kötött bérleti szerződésben az 
Önkormányzat adószámára és bankszámlaszámára vonatkozóan 
szerződés módosítást írjon alá. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a 
Dunaújváros, Római krt. 29. 3/2., a Dunaújváros, Váci Mihály utca 7. 3/4. 
és a Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 19. 4/2. szám alatti ingatlanokra 
szóló, bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodásban az Önkormányzat 
adószámára és bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés módosítást 
írjon alá. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1008/2021. (XII.  16.) számú határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, valamint a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jogot biztosító 

megállapodás módosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, 
61. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Apáczai 
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Csere János utca 61. hrsz. alatt található, kivett rendőrség megnevezésű 
ingatlanból 2151 m2 nagyságú ingatlanrészre kötött bérleti szerződésben az 
Önkormányzat adószámára és bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés 
módosítást írjon alá. 

 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester 
  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  2022. február 28. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Dunaújváros, Római krt. 29. 
3/2., a Dunaújváros, Váci Mihály utca 7. 3/4. és a Dunaújváros, Táncsics 
Mihály utca 19. 4/2. szám alatti ingatlanokra szóló, bérlőkijelölési jogot 
biztosító megállapodásban az Önkormányzat adószámára és 
bankszámlaszámára vonatkozóan szerződés módosítást írjon alá. 
 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester 
  – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője 
Határidő:  2022. február 28. 

 
21.  Javaslat az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési 

feladatok ellátására irányuló szerződés 1. sz. módosításáról 
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 

(Horváth Anita helyett Sági Péter jelent meg.) 
 

Pintér Tamás polgármester: 
 
Áttérünk 21. napirendi pontunkra, amely javaslat az új szálloda 
létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok ellátására irányuló 
szerződés 1. számú módosításáról. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén önt kérdezem, mint a pénzügyi, 
gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottságuk 
véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 5 igen és 3 
tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 705/2021. határozattal elfogadott az 
„Aquantis Látogatóközpont kialakítása” című, illetve az ahhoz kapcsolódó 
Modern Városok Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont 
létesítése az AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” 
elnevezésű projektek megvalósítása érdekében a projektek kiviteli 
tervezési feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel 
megkötött vállalkozási szerződés 3. pontjának módosításához hozzájárul.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli 
tervezési feladatok ellátására irányuló szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna 
Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1009/2021. (XII.16.) határozata 

az új szálloda létesítésével kapcsolatban, kiviteli tervezési feladatok ellátására 
irányuló szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 705/2021 (VI.24) 
határozattal elfogadott TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú „Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása” című, illetve az ahhoz kapcsolódó Modern Városok 
Program keretében „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” elnevezésű projektek megvalósítása 
érdekében a projektek kiviteli tervezési feladatainak ellátására Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel 
vállalkozási szerződés megkötéséhez hozzájárult.  
A vállalkozási szerződést az alábbiak szerint szükséges módosítani: 
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„3. pont: A teljesítés határideje: 
 
A Szerződő felek a tervek nem együttes szolgáltatásában állapodnak meg. A 
teljesítési véghatáridő az engedélyes tervek és engedélyek átadásától számított 90 
nap. Előteljesítés lehetséges. 
 

3.1. A szerződés teljesítésének helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály (Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület l. emelet 101. iroda) 

3.2. A tervek átadásakor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell 
igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő 
nevét és aláírását pontosan kell feltüntetni.  

3.3. A tervezési feladat teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az 
elkészült tervek a korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, a 
hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a megrendelői 
követelményeket is kielégítik, továbbá teljes körúek illetve további 
módosítás nélkül alkalmasak a kivitelezés lefolytatására. 

3.4.  A tervek és kapcsolódó iratainak teljesítése az alábbiak 
figyelembevételével történik: A tervek esetében 2 példány papír alapon 
és 1 példány digitalizált (jpg, pdf, dwg) formában. 

3.5. A tervezési folyamat során Vállalkozó folyamatosan egyeztet 
Megrendelő által kijelölt kapcsolattartóval. 

3.6. A teljesítésigazolás kiállítása ill. a tervek elfogadása nem jelenti a 
szavatossági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hiány-, és 
hibamentességének elismerését, különösen nem az ún. rejtett hibák 
vonatkozásában.” 

 
az alábbi szövegrészre módosítja: 
 
„3. pont: A teljesítés határideje: 
 
A Szerződő felek a tervek nem együttes szolgáltatásában állapodnak meg. A 
teljesítési véghatáridő az 2022. 02. 20. nap Előteljesítés lehetséges. 
 

3.1. A szerződés teljesítésének helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Pályázati Osztály (Dunaújváros, 
Városháza tér 1. „A” épület l. emelet 101. iroda) 

3.2. A tervek átadásakor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell 
igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő 
nevét és aláírását pontosan kell feltüntetni. Az engedélyes színtű 
tervrészek módosulása során – a módosulással érintett tervrészleteket 
– külön dokumentumban adják át, és szükség szerint segítséget 
nyújtanak az engedély módosítás folyamatában. 

3.3. A tervezési feladat teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az 
elkészült tervek a korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, a 
hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a megrendelői 
követelményeket is kielégítik, továbbá teljes körúek illetve további 
módosítás nélkül alkalmasak a kivitelezés lefolytatására. 
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3.4. A tervek és kapcsolódó iratainak teljesítése az alábbiak 
figyelembevételével történik: A tervek esetében 2 példány papír alapon 
és 1 példány digitalizált (jpg, pdf, dwg) formában. 

3.5. A tervezési folyamat során Vállalkozó folyamatosan egyeztet 
Megrendelő  által kijelölt kapcsolattartóval. 

3.6. A teljesítésigazolás kiállítása ill. a tervek elfogadása nem jelenti a 
 szavatossági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hiány-, és 
 hibamentességének elismerését, különösen nem az ún. rejtett hibák 
 vonatkozásában.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a főépítészi és  pályázati osztály vezetője 

   Határidő: a határozat közlésére: 2022.01.25.  
 

22. Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 22. napirendi pontunkra, amely javaslat az Orosz katonai 
temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára. 

 
Pintér Tamás polgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Szántó Péter képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és 
társadalmi kapcsolati bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 412/2020. határozatával elfogadta azt a célt, hogy 
Dunaújváros Óváros területén a Mondbach kúria előtt elhelyezkedő 
röviden úgynevezett Orosz emlékmű, azaz az Orosz (szovjet) katonai 
temetkezési hely áthelyezésre kerüljön. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen 
határozatával nyilatkozik a dunaújvárosi orosz (szovjet) katonai 
temetkezési hely áthelyezésével járó költségek viseléséről és annak 
megvalósítása érdekében 30.000.000,- Ft keretösszegű forrást biztosít. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1010/2021. (XII.16.) határozata 
az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 

döntések meghozataláról 
 

1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 412/2020.(X.15.) 

határozatával elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Óváros területén a Mondbach 

kúria előtt elhelyezkedő röviden úgynevezett Orosz emlékmű, azaz az Orosz 

(szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésre kerüljön. 
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2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával 

nyilatkozik a dunaújvárosi orosz (szovjet) katonai temetkezési hely áthelyezésével 

járó költségek viseléséről és annak megvalósítása érdekében 30.000.000,-Ft 

keretösszegű forrást biztosít. 

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

hogy a 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési rendelete 

tervezésekor vegye figyelembe és egyúttal utasítja a polgármestert a 

kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 

  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért/ költségvetés 
    tervezéséért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő:    a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja. 
 
4.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával 
felhatalmazza a polgármestert, hogy DMJV Önkormányzata nevében a Honvédelmi 
Minisztériumnál kezdeményezze az Orosz (szovjet) katonai temetkezési hely 
áthelyezését, annak eljárása során teljeskörűen eljárjon. 
 
23.  Javaslat az MVP keretében megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú 
 fejlesztése” projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. 
 módosítására 

Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

(Horváth Anita helyett Sági Péter jelent meg.) 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk a 23. napirendi pontunkra, amely javaslat az MVP keretében 
megvalósuló „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekttel 
kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. módosítására. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

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

 
Motyovszki Mátyás képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a Modern Városok Program „Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében a DVG Zrt.-
vel megkötött és 4 alkalommal módosított vállalkozási szerződés 5. számú 
módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. 
módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1011/2021. (XII.16.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” 
projekttel kapcsolatos kivitelezési szerződés 5. sz. módosításáról 

 1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Modern Városok 
Program „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt megvalósítása 
érdekében a DVG Zrt-vel megkötött és 4 alkalommal módosított vállalkozási 
szerződés 5. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak 
megkötéséhez hozzájárul.  

 
 2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat 
1.pontjában megnevezett,  DVG Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés 5. számú 
módosításának aláírására.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való 
        közreműködésért: 

               a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 

    - a szerződés aláírására: 2022. január 14. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
12 szavazattal elfogadtuk, és a halak ívhatnak. 

 
24. Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont 
 kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése 
 projektek vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban 
 szerződés megkötésére 
 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 nem jelent meg.) 

 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Áttérünk 24. napirendi pontunkra, amely javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00003 Aquantis Látogatóközpont  kialakítása és az MVP- 
Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek vonatkozásában 
illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban  szerződés megkötésére. 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 5 igen és 3 
tartózkodás mellett a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez vettek egy szerződéstervezetet. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
Aquantis Látogatóközpont kialakítása, illetve a Modern Városok Program 
– Szálloda és Rendezvényközpont létesítése című projektek 
vonatkozásában felmerült illeszkedés vizsgálathoz kapcsolódó feladatok 
ellátásával a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t bízza 
meg, és hozzájárul a szerződés megkötéséhez a jelen határozat 
mellékletét képező szerződéstervezet elfogadásával. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen 
határozat 1.) pontban szereplő vállalkozási szerződésben rögzített 
összesen bruttó 6.350.000,- Ft vállalkozási díjra saját forrásból fedezetet 
biztosítson, mely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetését terheli. 
 
Aki a határozatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  

 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis 
Látogatóközpont kialakítása és az MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése 
projektek vonatkozásában illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés 
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megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, 
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Orosz Csaba), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1012/2021. (XII.16.) határozata 

a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása és az 
MVP- Szálloda és Rendezvényközpont létesítése projektek vonatkozásában 

illeszkedés vizsgálat készítése tárgyban szerződés megkötéséről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása, illetve a Modern Városok 
Program – Szálloda és Rendezvényközpont létesítése című projektek 
vonatkozásában felmerült illeszkedés vizsgálathoz kapcsolódó feladatok 
ellátásával a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t bízza meg és 
hozzájárul a szerződés megkötéséhez a jelen határozat mellékletét képező 
szerződéstervezet elfogadásával. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen határozat 1.) 
pontban szereplő vállalkozási szerződésben rögzített 5 000 000 Ft + 27% ÁFA: 
1 350 000 Ft, összesen bruttó 6 350 000 Ft vállalkozási díjra saját forrásból 
fedezetet biztosítson, mely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022.évi költségvetését terheli. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy jelen határozat 1.) pontjában megjelölt szerződés összegének 

megfelelő 6 350 000 Ft összegű kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési 

rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában, elkészítésében való 
                  közreműködésért: 
         a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

      - a költségvetés tervezéséért:  a jegyző 
      - a költségvetés tervezésben való közreműködésért: 

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                            a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
        - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért 
        - a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        - a kötelezettség nyilvántartásba vételében történő 
                            közreműködésért:  
                            a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

Határidő: - a szerződés aláírására: 2022. január 14. 
      - a költségvetés tervezésére: a 2022. évi költségvetési rendelet 
        tervezésének     időpontja 
      - a határozat közlésére: 2022. január 6. 
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25.  Javaslat 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa György út-nak 
történő elnevezésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Áttérünk 25. napirendi pontunkra, amely javaslat 679. és 773. helyrajzi 
számú közterület Dózsa György út-nak történő elnevezésére. 

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

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

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

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

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökét, szintén önt, Tóth Kálmán képviselő 
úr, hogy a bizottságuk véleményezte-e az előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 8 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Pintér Tamás polgármester: 
 

Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim 
figyelmét, hogy az ülésünk elején kézhez kaptak egy az utcanév 
munkacsoport üléséről készült emlékeztetőt. 
 
Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
a 679. és 773. helyrajzi számú közterületeteket Dózsa György útnak 
nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 679. és 773. helyrajzi számú közterület Dózsa 
György út-nak történő elnevezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1013/2021. (XII.16.) határozata 

a 679. és 773. helyrajzi számú közterület  
Dózsa György út -nak történő elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 679. és 773. 

helyrajzi számú közterületeteket Dózsa György útnak nevezi el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
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: 2022. április 30. 
 
Pintér Tamás polgármester: 

 
Mielőtt áttérünk a 26. napiendi pontunkra, átadom az ülés vezetését Mezei 
Zsolt alpolgármester úrnak. 

 
26.  Javaslat 3688/28 helyrejzi számú közterület Almavirág utcának történő 

elnevezésére 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

Köszönöm a szót, akkor átvettem az ülés vezetését 10 óra 53 perckor. 
Megállapítom, hogy továbbra is határozatképesek vagyunk, mert 11 fővel 
vagyunk határozatképesek.  

 
26. napirendi pont következik, ami javaslat 3688/28 helyrajzi számú 
közterület Almavirág utcának történő elnevezésére. 

 
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 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy 
ülésünk elején kézhez kaptak egy az utcanév munkacsoport üléséről 
készült emlékeztetőt. 
 
És kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Mert a pénzügyi bizottság itt, keressük, mert kimaradt 
a pénzügyi bizottság, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnökét 
kérdezem, Tóth Kálmán urat, hogy megtárgyalták-e a napirendi pontot. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásnak elfogadásra javasolja. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Tehát akkor most még egyszer felhívom a tisztelt képviselő-
társaim figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez kaptak egy az utcanév 
munkacsoport üléséről készült emlékeztetőt. Kérdezem, hogy kérdés, 
hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem 
látok. A döntési javaslat akkor az lesz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése a 3688/28 helyrajzi számú közterületet 
Almavirág utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! És itt 
megjegyzem, hogy a polgármester úr gépén szavazom. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 3688/28 helyrajzi számú közterület Almavirág 
utcának történő elnevezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1014/2021. (XII.16.) határozata 

a 3688/28 helyrajzi számú közterület  
Almavirág utcának történő elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3688/28 helyrajzi 

számú közterületet Almavirág utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert 
a határozat közlésére. 

 
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: 2022. április 30. 
 
27.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2022. január-március 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: 
 

27. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
keretszerződés – 2022. január-március 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 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 



73 

 

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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, akkor a döntési 
javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a város közigazgatási területén végzett közfeladatok 2022. 
január-március hónapban történő ellátására bruttó 318.275.628,- Ft 
összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező szolgáltatási 
keretszerződést köt. 
  
Aki a 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  - 2022. január-
március hónap – megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
       1015/2021.(XII.16.) határozata 

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés  - 2022. január-március hónap – megkötéséről 

 
1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város 
közigazgatási területén végzett közfeladatok 2022. január-március hónapban történő 
ellátására bruttó 318.275.628 Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét 
képező szolgáltatási keretszerződést köt. 
  
2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 318.275.628 Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetésben 
biztosítja. 
 
3.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a jegyző 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:       2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
4.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
Polgármestert, hogy a határozat 1.sz. mellékletét képező DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. január - március 
hónapra szóló szolgáltatási keretszerződést aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
            -  a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő:  - 2021. december 31. 
 
5.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért 
    a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő:  - 2021.december 31. 
 
28.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT  Nonprofit Kft.-vel 2022. évre 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bencsik István László, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője 

  (A meghívott megjelent.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
28. napirendi pontunk következik, ami javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 
konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT  Nonprofit Kft.-vel 2022. évre. 

 
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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, esetleg 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, ezért a 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése megköti a határozat 1. számú  mellékletét 
képező szolgáltatási keretszerződést bruttó 30.000.0000,- Ft, azaz bruttó 
harmincmillió forint összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
        
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 közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok 
biztosítására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés megkötéséről a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel 2022. évre című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, 
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, 
Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1016/2021. (XII. 16.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 
ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés megkötéséről a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
2022. évre 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a 

határozat 1.  számú  mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést bruttó 
30.000.000.-Ft  azaz  bruttó  Harmincmillió forint összegben a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
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2.       Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy  DMJV  közigazgatási  területén végzett közszolgáltatás 
ellátására bruttó 30.000.000.- Ft-ot  hagy  jóvá, mely kötelezettségvállalás 
fedezetét a 2022. évi költségvetésben  biztosítja. 

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT 
Nonprofit  Kft.-vel az 1. pontban  jóváhagyott szolgáltatási 
keretszerződést írja alá.  

 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 
            Határidő: 2021. december 31. 
 

4.     Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy  a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés tervezése során  vegye figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           Határidő:  2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

5.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja    
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                                   a polgármester 
                               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                                   a városüzemeltetési osztály vezetője 
            Határidő: 2021. december 31. 

 
29.  Javaslat közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére 

vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 2022. évre 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bencsik István László, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője 

(A meghívott megjelent.) 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

29. javaslat következik, napirendi pont következik, ami javaslat közterületi 
hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés megkötésére a 2022. évre. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
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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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, esetleg 
javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, akkor a 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése megköti a határozat 1. számú mellékletét 
képező hulladékgazdálkodási vállalkozási  keretszerződést bruttó 118.136. 
870,- Ft összegben a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak 
ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötéséről 2022. évre 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), nem szavazott 1 fő (Dr. Székely Károly), távol 
lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Dr. Székely Károly képviselő jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1017/2021. (XII. 16.) határozata 
 a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötéséről 2022. évre 
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1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megköti a 
határozat 1.  számú  mellékletét   képező hulladékgazdálkodási vállalkozási 
keretszerződést bruttó 118.136.870.-Ft azaz Száztizennyolcmillió-
százharminchatezer-nyolcszázhetven forint összegben a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel. 

 
2.      Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 
118.136.870.- Ft-ot hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá.  
 
           Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                             polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                             a városüzemeltetési osztály vezetője 

Határidő: 2021. december 31. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés tervezése során vegye  figyelembe. 

 
            Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           Határidő:  2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

5.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat közlésére. 

 
           Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                           a polgármester 
                         - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési osztály vezetője 
           Határidő: 2021. december 31. 

 
30.  Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött Szolgáltatási 

keretszerződés 1. számú módosítására 
 Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bencsik István László, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője 

(A meghívott megjelent.) 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
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30. napirendi pontunk következik, a javaslat a Dunanett Nonprofit Kft.-vel 
megkötött Szolgáltatási keretszerződés 1. számú 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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok, akkor a döntési javaslatot ismertetem: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, 
hogy a  megrendelt konténerek kiszállítására és elszállítására, valamint a 
megrendelt hulladékgyűjtéshez szükséges zsákok átvételének 
biztosítására a Dunanett Nonprofit Kft.-vel 2020. XII. hó 31-én létrejött 
szolgáltatási keretszerződésben meghatározott keretösszegét bruttó 
6.200.000,- Ft összeggel bruttó 25.000.000,- Ft-ról bruttó 31.200.000,- Ft-
ra megemeli. 
  

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött 
szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1018/2021. (XII. 16.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés 1. számú 
módosításáról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 
a megrendelt konténerek kiszállítására és elszállítására, valamint a megrendelt 
hulladékgyűjtéshez szükséges zsákok átvételének biztosítására a Dunanett 
Nonprofit Kft.-vel 2020. 12. 31-én létrejött szolgáltatási keretszerződésben 
meghatározott keretösszegét bruttó 6.200.000.-Ft összeggel bruttó 
25.000.000.-Ft-ról bruttó  31.200.000.-Ft-ra megemeli. 

 

2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 
Jogú Város  Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól  szóló  6/2021 (II.18.) önkormányzati 
rendeletének 7. melléklet /4. Környezet- egészségügy/ 3. dologi kiadások 
előirányzati soron rendelkezésre áll.  

 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában 
a határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 1. számú 
módosítását a Dunanett Nonprofit Kft.-vel írja alá. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
  -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő: 2021. december 31. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
polgármestert a  határozat közlésére 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési osztály vezetője 
   Határidő:  2021. december 31. 

 

31.  Javaslat DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció 
tervezési szerződés megkötésére 

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

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

31. napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés megkötésére. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
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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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. És látok ilyet. Szabó Zsolt alpolgármester úr, 
parancsoljon, öné a szó. 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy régi 
szép emlék jutott eszembe miközben hallgattam alpolgármester urat. Ugye 
akkor még a Demokratikus Koalíció helyi elnökeként közösen szólaltunk 
fel tüntetésen, aminek az volt a neve, hogy Legyen fény! Azt hiszem, hogy 
ott kezdődött el valami egy szimbolikusan a helyi ellenzékben, aminek a 
vége lett az, hogy nem csak az önkormányzati választáson tudtunk győzni, 
hanem betartva az ígéreteinket, fényt is tudunk teremteni 
Dunaújvárosban. Ugye az elmúlt 2010 és 2019 közötti Fideszes 
várospolitikának az egyik szimbóluma volt ez az elhibázott beruházás, ami 
azt gondolom, hogy azért is bizonyítja, hogy mennyire embertelen volt ez 
a kilenc év Dunaújvárosban, mert emberek biztonságával, életével 
játszottak. Tehát nem elég, hogy szerte az országban közvilágítás mutyik 
rázták meg az önkormányzatokat, Dunaújvárosban sikerült ezt olyan 
módon tenni, hogy egyébként balesetveszélyes módon, sötétbe borították 
az utcákat. És ennek a kijavítása az egyik legfontosabb ígérete volt a 
Rajta Újváros! Egyesületnek, erre mondhatni, szerződtünk a 
városlakókkal, hogy fényt hozzunk ide Dunaújvárosba, és amikor az első 
ütemet kiviteleztük, akkor azt gondolom, hogy minden városlakó láthatta, 
hogy tartjuk a szavunkat, hiszen az új felszerelt lámpák fényesek, jó 
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minőségűek, és mindenki számára biztonságos közlekedést tesznek 
lehetővé. Nem tudom, hogy Lőrinczi képviselő úr ezt a telefonján lévő 
applikációval megmérte-e, vagy szemmel is meg tudta állapítani, hogy 
biztonságosabb a közlekedés, de szerintem a kevésbé szakértők számára 
is világos, hogyha az érintett szakaszokon autóznak vagy sétálnak, akkor 
fényben és biztonságban lehet közlekedni. És folytatjuk az ígéreteink 
végrehajtását azzal, hogy a következő ütemben ezt a fejlesztést 
továbbvisszük, és kijavítjuk más érintett szakaszokon is azt a hibát, amit 
az előző városvezetés elkövetett. Köszönöm szépen. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Köszönöm, alpolgármester úr. Teljesen a szívemből szólt. Amit itt 
elmondott, azt hiszem, hogy mindannyian ezzel teljes mértékben egyet 
tudunk érteni. Kérdezem Lőrinczi Konrád képviselő urat, ha már meg lett 
szólítva, nem-e kíván… 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 

 
Nem kívánok személyeskedő hozzászólásra reagálni. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
Köszönöm. Én úgy gondolom, ez technikai kérdés volt. Jó. Nézzük akkor 
a döntési javaslatot, amit ismertetek önökkel: Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Római városrész 
és a Béke tér autóbusz pályaudvar közvilágítás rekonstrukció tervezési 
munkáit a beérkezett árajánlatok alapján a PANNON INFERIOR  Kft. 2400 
Dunaújváros, Csillagfény u. 11. szám alatti vállalkozástól rendeli meg 
1.800.000,- Ft + ÁFA, összesen 2.286.000,Ft összeggel, amelynek 
fedezetét az idei költségvetési rendeletben átcsoportosítás útján biztosítja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

1019/2021. (XII. 16.) határozata 

DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés 
megkötéséről 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
Római városrész és a Béke tér autóbusz pályaudvar közvilágítás rekonstrukció 
tervezési munkáit a beérkezett árajánlatok alapján a PANNON INFERIOR Kft. 2400 
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Dunaújváros, Csillagfény u. 11. sz. alatti vállalkozástól rendeli meg 1.800.000,- Ft. + 
ÁFA összesen 2.286.000,- Ft. összeggel. 
 

2. A tervezési munka fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 12.melléklet, 8.közbiztonsági feladatok, 8.b szelektív 
hulladék-gyűjtő állomások  mellé kamerák telepítése elnevezésű sorról 2.286.000,-Ft. 
átcsoportosításával a 12.melléklet, 2. városüzemeltetés cím „közvilágítás 
rekonstrukció” elnevezésű új sorra biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 
hogy a szerződés előkészítésével és a kötelezettség vállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el, továbbá a 2. pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a  2021. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
         a jegyző 

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a városüzemeltetési osztály vezetője 

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a szerződés megkötésére: 2021. december 21. 
   - a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő  
   módosításának időpontja 

 
32. Javaslat a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 

(Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról  
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

32., javaslat a Váci Mihály út 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
helyiség (Adománykuckó)  villamos hálózatának felújításáról. 

 
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 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, elnök úr. És kérdezem önt ismét, a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményezte-e az 
előterjesztést. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! A napirendi pontot a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Barta Endre alpolgármester úrnak látom a 
jelentkezését. Parancsoljon, alpolgármester úr, öné a szó. 

 
Barta Endre alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
bízom az itt jelen lévő képviselők igenlő válaszában a következő 
szavazásnál. Annyit szeretnék elmondani, nagyon szeretném 
megköszönni az Adománykuckó csapatának az idei évet is. Pont a 
tegnapi nap folyamán több mint ötven családnak segítettek ismét ebben 
az időszakban. Azt gondolom, hogy igazán büszkék lehetünk arra, ami ott 
folyik, és mindenkit invitálok most vasárnap az utolsó adventi programra, 
ami délután kettő órától lesz ott a Váci Mihály utcában. Ez is ennek a kis 
csapatnak köszönhető. És tényleg kérek mindenkit, hogy egyrészt 
figyeljünk oda az ott folyó munkára, illetve, ha lehetőségünk van, 
támogassuk ne csak szavazattal, hanem egyéb dolgokkal is őket. 
Köszönöm szépen nekik is és önöknek is. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, alpolgármester úr. Ha már programról beszéltünk, akkor ugye 
az Advent az a főtéren, a Városháza téren is advent lesz 17 óra 30-kor 
meggyújtjuk az utolsó gyertyát karácsony előtt. Mindenkit szeretettel 
várunk erre az eseményre. No, de a döntési javaslathoz, visszatérünk a 
napirendi ponthoz, a döntési javaslat: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Váci Mihály út 9. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú helyiség villamos hálózatának felújításával 
bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegben a DVG Zrt.-t bízza meg, amelynek 
fedezetét az idei költségvetési rendeletben átcsoportosítás útján biztosítja. 
   

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú helyiség (Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
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Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1020/2021. ( XII. 16.) határozata 

a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
(Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról 

 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a Váci  Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
villamos hálózatának  felújításával br. 1.500.000.-Ft keretösszegben a 
DVG Zrt.- t  bízza meg. 

 

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének 9. melléklet, 24. 
Felhalmozási tartalék, 24.3 Képviselői körzetek tartalék elnevezésű sorról 
1.500.000.- Ft- nak, a 7. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, 3. dologi 
kiadások elnevezésű sorára történő átcsoportosításával  biztosítja.     

  

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában 
a  határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést a DVG Zrt .- 
vel írja  alá. 

     
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési osztály vezetője 

 Határidő:  2022. január 15. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy  az 1. pontbanszereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés 
soron  következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

  

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 

      - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

      Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja          
              

33.  Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 
klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat 
kiépítésének biztosítására 

 Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke 
 Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
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(A meghívottak nem jelentek meg.) 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

33. napirendi pont következik, ami javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében 
levő, dunaújvárosi Tornacsarnok klímarendszerének működéséhez 
szükséges villamos hálózat kiépítésének 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 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem ismét önt, 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, 1 nem és 1 
tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési 
javaslat szerint a Közgyűlés – a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület 
kérelmére – megrendeli a DVG Zrt.-től az önkormányzati tulajdonban lévő, 
dunaújvárosi 316/7 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon a 

Tornacsarnokban a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület által már 

beszerzett klímaberendezés működéséhez szükséges villamos hálózat 
kiépítését bruttó 1.214.996,- Ft értékben azzal, hogy a városüzemeltetési 

osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való 
megtörténtét. Köszönöm. 
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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 DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi 

Tornacsarnok klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
1021/2021. (XII.16.) határozata 

a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok 
klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – a Dunaújvárosi 
Központi Sportegyesület kérelmére – megrendeli a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő 
Zrt.-től az önkormányzati tulajdonban levő, dunaújvárosi 316/7 hrsz. alatt felvett 

ingatlanon a Tornacsarnokban a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület által már 

beszerzett klímaberendezés működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítését 

bruttó 1.214.996,-Ft értékben, azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály igazolja a 

munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
foglaltakra figyelemmel a 2022. évi önkormányzati költségvetésében bruttó 
1.214.996,-Ft összegű forrást biztosít. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka 
elvégzésére vonatozó vállalkozási szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály teljesítés igazolását követően 
fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG 
Zrt.-nek 30 napon belül. 
 

4.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 
 

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

               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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               a városüzemeltetési osztály osztályvezetője 

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 
 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester  
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                - a költségvetés tervezéséért: 

           a jegyző 

         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 

Határidő:  a 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpont. 
 
34.  Javaslat a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 

tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Grimm Viktor ügyvezető 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

34. napirendi pontunk következik, ami javaslat a Pipacs utca Magyar út – 
Akácos utca közötti szakaszának tervezésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről. 

 
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 6 igen szavazattal közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem ismét önt, mint a pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság elnökét, 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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! Nagy reményekkel vagyunk 
az Északi Lakóparkban és a táborállási területen. Bízunk benne, hogy ez 
a tervezés ez nem áll majd itt meg, hanem egyszer a teljes területnek 
mind a tervezése, egyszer pedig majd a kivitelezése, vagyis új út és majd 
egyszer egy felszíni vízelvezetés is lesz, és így valóban lakóparknak 
hívhatjuk majd ezt a területet. Tehát sok a problémánk a vízzel, az úttal és 
a csatornával, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a tervezés, illetve majd az 
utána jövő kivitelezés is segíti az ott lakók mindennapjait. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. Egy-két szóban csak arra nem is reagálnék, 
inkább csak hozzáteszem azt, hogy mindent megpróbálunk elkövetni, 
hogy ott az a rendszer működjön rendesen. Úgy ahogy most a csatorna 
elkészült, és ezek a munkálatok, amiket itt terveznek, és folytatjuk, mi is 
azt akarjuk természetesen, hogy minden rendben legyen.  
 
A döntési javaslat, ha más kérdés nincs, én ilyet nem látok, a döntési 
javaslat: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
Dunaújváros, Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának 
útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a 
csapadékvíz elvezetés terveinek elkészítése és az engedélyezési eljárás 
lefolytatása tárgyú munkát a Regia Plan Kft-től  rendeli meg bruttó: 
825.500,- Ft vállalkozási díj fejében, melynek fedezetét az idei 
költségvetési rendeletben átcsoportosítás útján biztosítja. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti 
szakaszának tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről című 
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó 
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, 
Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
1022/2021. (XII. 16.) határozata  

a Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának tervezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros, 

Pipacs utca Magyar út – Akácos utca közötti szakaszának útépítési egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a csapadékvíz elvezetés terveinek 
elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyú munkát a Regia 
Plan Kft-től  rendeli meg bruttó: 825.500,- Ft vállalkozási díj fejében. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott feladatok elvégzésére a fedezetet bruttó 825.500.- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 12. Mellékletének 2. Városüzemeltetés cím alatti 2.3. 
Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmányterv elnevezésű sorról 
történő átcsoportosítás útján biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a Regia Plan Kft.-vel írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért  
  a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő:    a szerződés aláírására: 2021. december 31. 
 

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

           a jegyző 
                        - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                          közreműködésért: 
                          a gazdasági főosztályvezető 

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

35.  Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok 
ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke 

Meghívott:  Horváth Anita, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.   
 vezérigazgatója 

(A meghívott nem jelent meg.) 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
35. napirendi pontunk következik, ami Javaslat „Dunaújváros 
közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános 
illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására. 
 

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 6 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 9 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbeszerzési és 
bíráló bizottság elnökének távollétében a bizottság felkérésére ismertetem 
a bíráló bizottság 2021. december 14-én 15 óra 15 perckor megtartott 
üléséről készült döntést. A tárgybeli napirendet 1. napirendi pontként 
tárgyalt a bíráló bizottság, és meghozta 29/2021. KBB határozatát, mely a 
következőképpen szól: Az önkormányzat közbeszerzési és bíráló 
bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette a napirendi pont 
tárgyát képező előterjesztést, és támogatta a határozati javaslat 
tervezetét. Köszönöm. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Ismét köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat 
szerint, a döntési javaslat a következőképpen hangzik: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 862/2021. határozatával 
támogatta „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok 
ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Második rész 81.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás lefolytatását. 
 
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás lefolytatást követően megállapítja, 
hogy a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért 
Nonprofit Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben 
nem áll fenn kizáró ok, és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó 
jogszabályokban – különösen a közbeszerzésekről szóló törvényben – 
foglaltaknak. 

 
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapítja, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
A Közgyűlés a 862/2021. határozatával kötelezettséget vállalt arra, az 1.) 
pontban szereplő szolgáltatás megrendelésre, tehát arra, hogy 2022., 
2023. és 2024. évben költségvetésében mindösszesen 129.351.443,- Ft + 
ÁFA / év összegben betervezésre kerüljön.  
 
A Közgyűlés jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szolgáltatás igénybevételéhez ténylegesen szükséges fedezetet további 
78.557,- Ft + ÁFA / év összegben megemeli, így évente összesen 
129.430.000,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít. 

 
A Közgyűlés az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás keretében 
benyújtott ajánlat alapján a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek 
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.-t nyilvánítja nyertesnek, és felhatalmazza 
a Polgármester urat a kapcsolódó szerződés aláírására. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr.  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése 
szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése szerint a név szerinti 
szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő 
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képviselők a nevük felolvasásakor felállva „igen”-nel vagy „nem”-mel 
szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a 
jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után tehát 
álljanak fel, és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Gombos István - igen 
Lőrinczi Konrád - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Raduka Zsuzsanna - igen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Dr. Székely Károly – igen 
Tóth Kálmán - igen 
A saját szavazatom – igen 

 
A név szerinti szavazást követően Mezei Zsolt alpolgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és 
nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról című határozati javaslatot 11 igen szavazattal, távol lévő 3 fő 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
1023/2021.(XII.16.) határozata 

„Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és 
nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 862/2021. (X.7.) 
határozatával támogatta „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági 
feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Második rész 81.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás lefolytatását. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatást követően megállapítja, hogy a DHHF Dunaújvárosi 
Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 862/2021. 
(X.7.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő 
szolgáltatás megrendelés, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2022.-2024. évi költségvetéseiben mindösszesen 129.351.443,- Ft + ÁFA / év 
összegben betervezésre kerül.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozattal 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez ténylegesen 
szükséges fedezetet további 78.557 Ft + ÁFA / év összegben megemeli, így 
évente összesen 129.430.000,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít. 

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

foglalt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat alapján a DHHF 
Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.-t 
nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
   a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
   az aljegyző 
Határidő: a szerződés aláírására: 2021. december 31. 

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

hogy a 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022-2024. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: a költségvetés tervezéséért 
 a jegyző 
 a költségvetés tervezésében való közreműködéséért 
 a gazdasági főosztály vezetője 
 a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: a 2022-2024. évi költségvetések tervezésének időpontja 
 

36.  Javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött Üzemeltetési Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

36. napirendi pont következik, javaslat DHHF Nonprofit Kft.-vel kötött 
Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

 
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 6 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 pénzügyi, gazdasági és 
városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra 
alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot ismertetném: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, 
hogy a DHHF Nonprofit Kft.-vel 2020. december 1-én hatályba lépett 
Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzájárul. 
Jelezném, hogy 10 főre csökkent a …., de továbbra is határozatképesek 
vagyunk.     
 
Tehát aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DHHF Nonprofit Kft.-vel  kötött Üzemeltetési 
Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol 
lévő 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1024/2021. (XII.16.) határozata 

a DHHF Nonprofit Kft. - vel  kötött Üzemeltetési Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, 
hogy a DHHF Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 
1.) 2020. december 01-én hatályba lépett Üzemeltetési Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. 
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2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
szerződést (Üzemeltetési Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése)  a DHHF Nonprofit Kft. - vel  írja alá. 
     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési  osztály vezetője 
 Határidő:  2021. december 31. 

 
 3.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a               
 polgármestert, a határozat közlésére. 
 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért : 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért 
        a városüzemeltetési osztály vezetője 
  Határidő: 2021. december 23. 

      
37.  Javaslat a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

37. napirendi pont következik, javaslat a Szelidi tavi önkormányzati 
tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének felújításáról. 

 
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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, esetleg javaslat van-e 
ehhez a napirendi ponthoz. Ilyet itt nem látok. Ismertetném a döntési 
javaslatot: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
úgy határoz, hogy a dunapataji 4077 helyrajzi számú kivett üdülőépület, 
udvar megnevezésű ingatlan (Szelidi tavi üdülő másnéven) 
tetőszigetelésének felújításával  bruttó 6.765.666,- Ft összegben a DVG 
Zrt.-t. bízza meg. 
   

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  
 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület 
tetőszigetelésének felújításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1025/2021. (XII.16.) határozata 

a Szelidi tavi önkormányzati tulajdonú üdülőépület tetőszigetelésének 
felújításáról  

 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a  dunapataji 4077 hrsz.-ú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 
(Szelidi tavi  üdülő) tetőszigetelésének felújításával  bruttó 6.765.666.-Ft 
összegben a DVG Zrt.-t. bízza  meg. 

   

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  2022. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 

  

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a  határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a  határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési osztály vezetője 

 Határidő:  2022. január 15. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1.pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési 
rendelet előkészítése során vegye figyelembe. 

  

  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 

        - a költségvetés  előkészítésében való közreműködésért:  

          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

      Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja          
      
38.  Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásra a 

dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás 
nyújtása kapcsán 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Duka László, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

38. napirendi pont, javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő 
megállapodásra a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. 
évi támogatás nyújtása kapcsán. 

 
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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. Először a határozati javaslatról 
szavazunk. A döntési javaslat: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése megállapodást köt a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalattal 2022. január 1 - december 31-ig tartó időszakra, a 
határozat 1. számú melléklete szerint bruttó 6.260.000,- Ft összegben. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!  

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő 
megállapodásról a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2022. évi 
támogatás nyújtása kapcsán című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), 
távol lévő 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
1026/2021. (XII. 16.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő megállapodásról a dunaújvárosi 
magas part védelmi rendszerének 2022. évi támogatás nyújtása kapcsán 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapodást 

köt a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2022. január 01 - december 31-ig 
tartó időszakra, a határozat 1. számú melléklete szerint bruttó 6.260.000,- Ft 
összegben. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének üzemeltetési 
feladatainak ellátására bruttó 6.260.000,- Ft-ot hagy jóvá, mely 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2022. évi költségvetés tervezetében 
biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodás előkészítésével és a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 
 

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

 Határidő: 2021. december 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2022. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 
 
 



100 

 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a jegyző 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

 Határidő: 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Azt gondolom, hogy itt az ideje egy pici szünetnek. 10 perc szünetet 
rendelek el. 

 
Szünet 
Szünet után: 
 
39.  Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó 

megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 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: 
 

Hölgyeim, Uraim! Nem azt mondtam, hogy kezdünk, csak annyit 
mondtam, hölgyeim, uraim. Folytatjuk akkor az ülésünket 11 óra 36 
perckor 10 fővel, továbbra is határozatképesek vagyunk.  

 
39. napirendi pont következik, ami javaslat a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó megbízási, vállalkozási, 
üzemeltetési és őrzési szerződések 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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. 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 javaslat ismertetésére felkérném jegyző urat.  

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Nagyon köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési 
javaslat szerint a Közgyűlés úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-t bízza meg a 
táblázatban meghatározott feladatok ellátásával 2022. január 1. napjától 
2022. március 31. napjáig, és a táblázatban rögzített díjazás mellett 
mindösszesen bruttó 154.413.621,- Ft összegű díjazást biztosít.  
 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Dunaújváros, Barátság út 
2/C szám alatti, 254/3 helyrajzi számú, 206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 
m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 helyrajzi számú, Dunaújváros, 
Vörösmarty út 2. szám alatti, földszinti 103 m2 nagyságú nem lakás célú 
helyiségek használatára postai tevékenység végzése céljából a DVG Zrt.-
vel kötött haszonkölcsön szerződések megszűnésének idejét 
meghosszabbítja 2022. március 31. napjáig. 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 DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. 
évre vonatkozó megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
megkötéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, 
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

1027/2021. (XII.16.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó megbízási, 
vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t megbízza az alábbi táblázatban 
meghatározott feladatok ellátásával 2022. január 1. napjától 2022. március 31. 
napjáig, a táblázatban rögzített díjazás mellett. 

 

 

Önkormányzati tulajdonú lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

kezelése 

 

bruttó 728.536,-Ft/hó 

 
bruttó 2.185.608,-Ft/3hó 

Ingatanok elidegenítését szolgáló 
vételhátralék feladatok ellátása 

bruttó 229.129,-Ft/hó bruttó 687.387,-Ft/3hó 

 Magyar út 35. szám alatti és Petőfi S. 
u. 13. szám alatti ingatlanok őrzése 

bruttó 740.220,-Ft/hó bruttó 2.220.660,-Ft/3hó 

Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése 
és karbantartása* 

bruttó 17.052.558,-
Ft/hó* 

bruttó 51.157.674,-Ft/3hó 

Posták üzemeltetése bruttó 2.242.642,-
Ft/hó** 

bruttó 6.727.926,-Ft/3hó 

Alsó Duna-part játszótér bruttó 292.590,-Ft/hó bruttó 877.770,-Ft/3hó 

Bercsényi M. u. 2. szám alatti ingatlan 
őrzése 

 
bruttó 1.974.760,-Ft/hó 

 
bruttó 5.924.280,-Ft/3hó 

Magyar út 49. szám alatti iskolák 
kazánjának üzemeltetése 

 
bruttó 32.925,-Ft/hó 

 
bruttó 98.775,-Ft/3hó 

 

Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan 
őrzése 

bruttó 461.336,-Ft/hó bruttó 1.384.008,-Ft/3hó 

Táborhely-Kemping és Szabadstrand 
üzemeltetése 

bruttó 3.629.442,-Ft/hó bruttó 10.888.326,-Ft/3hó 

Csónakház üzemeltetése* bruttó 1.375.000,-Ft/hó bruttó 4.125.000,-Ft/3hó 

Tornacsarnok üzemeltetése* bruttó 1.100.000,-Ft/hó bruttó 3.300.000,-Ft/3hó 

316/7 hrsz.-ú műfüves pálya 
üzemeltetése 

bruttó 3.203.118,-Ft/hó bruttó 9.609.354,-Ft/3hó 

Római krt. 36. és Szabadság út 30. 
szám alatti ingatlanok üzemeltetése 

bruttó 140.177,-Ft/hó bruttó 420.531,-Ft/3hó 

Fáy A. u. műfüves pálya üzemeltetése bruttó 374.912,-Ft/hó bruttó 1.124.736,-Ft/3hó 

Rév őrzés bruttó 14.333,-Ft/hó bruttó 42.999,-Ft/3hó 

Radar  bruttó 2.500.000,-Ft/hó bruttó 7.500.000,-Ft/3hó 

Élményfürdő* bruttó 14.279.529,-
Ft/hó 

bruttó 42.838.587,-Ft/3hó 

Kalandpark bruttó 1.100.000,-Ft/hó bruttó 3.300.000,-Ft/3hó 

Összesen  bruttó 154.413.621,-
Ft/3hó 
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* melyből levonásra kerül a létesítmény ivóvíz szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó 

tűzivíz biztosítás, szennyvízgyűjtés és kezelés, távhőszolgáltatás díja, melyet az 
önkormányzat fizet meg számla ellenében, közvetlenül a szolgáltató részére 
** tartalmazza a 2. sz. posta bérleti díját is 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 254/3 hrsz.-ú, 
206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú, valamint a 16/3/A/3 hrsz.-ú, 
2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti 103 m2 nagyságú 
nem lakás célú helyiségek használatára postai tevékenység végzése céljából a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött haszonkölcsön szerződések 
megszűnésének idejét meghosszabbítja 2022. március 31. napjáig. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját az 1. pontban hivatkozott 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási, vállalkozási őrzési és üzemeltetési 
szerződések előkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített szerződések aláírására az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság állásfoglalását követően, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban hivatkozottak szerint előkészített, 
jelen határozat 1. és 2. sz. mellékleteit képező haszonkölcsön szerződések 
aláírására, és felkéri jelen határozat közlésére. 

 

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

                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
                - a szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
          követő 30 napon belül 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban rögzített feladatok díjaira Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetése tervezésekor bruttó154.413.621,-Ft 
összeget tervezzen. 

 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a Vagyonkezelési Osztály vezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 

Határidő:  a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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40.  Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-
kiegyenlítéssel kapcsolatos többletforrás biztosítására 
Előadó:   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    

 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

40. napirendi pontunk jön, javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő 
veszteségtérítés-kiegyenlítéssel kapcsolatos többletforrás 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 6 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 8 igen szavazattal 
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 jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat 
szerint a Közgyűlés megállapítja, hogy a Volánbusz Zrt. által végzett, a 
helyi menetrend szerint közlekedő személyszállítási közszolgáltatással 
összefüggésben a feladatra a 2021. évi önkormányzati költségvetés a 8. 
melléklet 16.1. sor a Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés során 
537.000.000,- Ft-ot biztosított. 
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A Közgyűlés a határozat 1. pontban jelzett, Volánbusz Zrt. veszteség-
kiegyenlítés feladatra bruttó 12.179.000,- Ft többletforrást biztosít 
átcsoportosítás útján. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 11-en vagyunk ismét a teremben. 
 
És aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-

kiegyenlítéssel  kapcsolatos többletforrás biztosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
1028/2021. (XII. 16.) határozata  

a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel  kapcsolatos 
többletforrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy a 
Volánbusz Zrt. által végzett, a helyi menetrend szerint közlekedő személyszállítási 
közszolgáltatással összefüggésben a feladatra a 2021. évi önkormányzati 
költségvetés a 8. melléklet 16.1. sor a Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés során 
537.000 eFt-ot biztosított. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
jelzett, Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés feladatra bruttó 12.179.000,- Ft 
többletforrást biztosít, akként, hogy a 2021. évi önkormányzati költségvetés 12. 
melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok, 14.1. Csillagdomb út közműhálózat 
telkek kialakítása sorról, 8. melléklet 16. Helyi közösségi közlekedés 16.1. 
Veszteségkiegyenlítés sorra történő átcsoportosítás útján biztosítja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 
 
Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 

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

Határidő:      a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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41. Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
 részére  
        Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

Meghívott:   Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat  főigazgatója 

 Centgraf Károly, a MRE Újváros Drogambulancia 
 intézményvezetője 

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

41. napirendi pontunk következik, javaslat helyiséghasználat biztosítására 
a Református Szeretetszolgálat  részére. 

 
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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Dr. Székely Károly képviselő: 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A szociális, egészségügyi 
és lakhatási bizottság a határozati javaslatot egyhangúan 7 igen 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

 
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 ismét. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat 
szerint a Közgyűlés úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Dunaújváros belterület 
1457 helyrajzi szám alatt felvett, természetben pedig a Petőfi Sándor utca 
1. szám alatt, „felülvizsgálat alatt” található, 853 m² területű, kivett orvosi 
rendelő megnevezésű ingatlanban levő, az MRE Újváros Drogambulancia 
által jelenleg is használt, az ingatlan földszintjén található 122 m² nagyságú 
ingatlanrészt haszonkölcsönbe adja a Református Szeretetszolgálat 
részére 2022. február 23. napjától 2027. január 31. napjáig a határozat 
mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szerint. 
 

A Közgyűlés tudomással bír arról, hogy a bérleti díj összege 17.960,- 

Ft/m²/év, azaz 2.191.120,- Ft/év támogatásnak minősül, és ezen tényt a 

támogatás összegszerűségével egyetemben az Önkormányzat 
zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a 
szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyezően. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr. 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! És 
megállapítom, hogy 10 főre csökkent a képviselők létszáma a teremben, de 
ettől függetlenül határozatképesek vagyunk. Tehát szavazunk! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1029/2021. (XII.16.) határozata 

helyiséghasználat biztosításáról a Református Szeretetszolgálat részére 
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1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 
Dunaújváros belterület 1457 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Dunaújváros, 
Petőfi Sándor utca 1. „felülvizsgálat alatt” található, 853 m² területű, kivett orvosi 
rendelő megnevezésű ingatlanban levő, az MRE Újváros Drogambulancia által 
jelenleg is használt, az ingatlan földszintjén található 122 m² nagyságú ingatlanrészt 
haszonkölcsönbe adja a Református Szeretetszolgálat (képviseli Czibere Károly 
főigazgató) részére 2022. február 23. napjától 2027. január 31. napjáig, a határozat 
mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szerint. 
 
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, 
hogy a bérleti díj összege 17.960,- Ft/m²/év, azaz 2.191.120,- Ft/év támogatásnak 

minősül, és ezen tényt a támogatás összegszerűségével egyetemben DMJV 
Önkormányzata zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a 
szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyezően. 
 
3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a Humán Szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2022. január 10. 
  - a szerződés aláírására: 2022. január 30. 
 
42. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, 
 belterületen,  természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, 
 önkormányzati tulajdonú  terület hasznosítására 

Előadó:   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   dr. Huszti Zsolt, az Innopark Nkft. ügyvezetője 

(A meghívott nem jelent meg.) 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

42. napirendi pont következik, ami javaslat a dunaújvárosi 2976/18 
helyrajzi számon nyilvántartott,  belterületen,  természetben az Álmos 
utca 8. szám alatt található,  önkormányzati tulajdonú  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: 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 6 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 8 igen 
szavazattal közgyűlésnek elfogadásra javasolja a bizottság. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetném: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújáros, belterület, 2976/18 helyrajzi 
számú, természetben az Álmos utca 8. szám alatti 5647 m2 területű 
ingatlanból Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 34/100 rész, azaz 1920 m2 nagyságú területet bruttó 16.510.000,- 
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. 
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon 
nyilvántartott, belterületen, természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú terület hasznosításáról című határozati javaslatot – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
1030/2021. (XII.16.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, belterületen, 
természetben az Álmos utca 8. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú 

terület hasznosításáról 
 
1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
Dunaújáros, belterület, 2976/18 hrsz-ú, természetben az Álmos utca 8. szám alatti 
5647 m2 területű ingatlanból Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 34/100 rész, azaz 1920 m2 nagyságú területet bruttó 16.510.000,-
Ft, azaz tizenhatmillió-ötszáztízezer forint kikiáltási áron (nettó 13.000.000,-Ft + 
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3.510.000,-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 
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező pályázati kiírás megjelentetésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester    
                - a végrehajtásában való közreműködésért:  
   a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2021. december 31. 
 
3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester    
                - a végrehajtásában való közreműködésért:  
   a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő:   2021. december 31. 

 
43.  Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
43. napirendi pontunk következik, javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi 
Irodával kötött megbízási 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 6 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. 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot a 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 8 igen szavazattal 
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 jegyző urat. 

 
Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési javaslat szerint 
a Közgyűlés hozzájárul  a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött , 2021. 
július 7-én kötött megbízási szerződés 3.2. pontja módosításához, amely a 
következőképpen fog hangzani: A felek az ügyvédi törvényre figyelemmel a 
megbízási díj összegét 30.000,- Ft + ÁFA/munkaóra összegben határozzák 
meg. Az elszámolás 30 perces időegységek figyelembevételével fog 
történni, a megkezdett 30 perces időegység teljes 30 perces időegységként 
veendő figyelembe. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, jegyző úr.  
 
Kérem, akkor szavazzunk igennel! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött 
megbízási szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 
11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely 
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1031/2021. (XII.16.) határozata 

a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 
2021. július 7-én a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával (1062 Budapest, Andrássy út 
113) kötött megbízási szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

„A Felek az Üttv.-re figyelemmel a megbízási díj összegét 30.000,- Ft+ ÁFA/munkaóra, 
azaz Harmincezer forint+ ÁFA/munkaóra összegben határozzák meg. Az elszámolás 
30 perces időegységek figyelembevételével történik; a megkezdett 30 perces 
időegység teljes 30 perces időegységként veendő figyelembe.” 
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egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2021.december 31. 
 

44.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) 
PM módosító határozatának hatályon kívül helyezésére 
Előadó:   az ifjújsági, sport és turisztikai bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

44. napirendi pontunk következik, ami javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020. (II.13.) és 110/2020.(II.13.) 
határozatának, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesterének 384/2020. PM és 385/2020. PM módosító 
határozatának hatályon kívül helyezésére. 

 
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 6 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 8 igen szavazattal 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm. 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! A bizottság a határozati 
javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

úgy határoz, hogy az Arany Üst úszóverseny, valamint Hajdu Jonatán és 
Kiss Balázs olimpiai kvótaszerző versenyen való felkészüléséről  szóló, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020. és 
110/2020. határozatát, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere 384/2020. és 385/2020.  módosító határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Aki egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 108/2020. (II.13.) és 110/2020. (II.13.) határozatának, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020. (V.06.) PM és 385/2020. 
(V.06.) PM módosító határozatának hatályon kívül helyezéséről című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, 
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér 
Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1032/2021. (XII.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020.(II.13.) 
és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) PM módosító 
határozatának hatályon kívül helyezéséről 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
Arany Üst úszóverseny, valamint Hajdu Jonatán és Kiss Balázs olimpiai kvótaszerző 
versenyen való felkészüléséről  szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 108/2020. (II. 13.) és 110/2020. (II. 13.) határozatát, 
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020.(V.06.) PM és 
385/2020.(V.06.) PM módosító határozatát hatályon kívül helyezi. 
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Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
 
45.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

2022. évi munkatervének elfogadására 
Előadó:   a polgármester 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

45. napirendi pontunk következik, ami javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. évi munkatervének 
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 6 igen szavazattal 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 javaslatot 
ismertetném: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 2022. évi munkatervét az előterjesztés mellékletében 
meghatározottak szerint jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy az egyes közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott 
"Munkaterv"-re figyelemmel készíttesse elő, illetve az abban foglalt 
feladatokat hajtsa végre. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadásáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
1033/2021. (XII.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. évi 
munkatervének elfogadásáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi 
munkatervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja. 

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

hogy az egyes közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re 
figyelemmel készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 

  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
            a jegyző 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            valamennyi főosztályvezető és osztályvezető 

          - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
            az aljegyző 
 Határidő:  2022. december 31-ig folyamatos 
 

46. Javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV 
100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak 
alapító okiratának módosítására 
Előadó:   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

46., javaslat Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonú gazdasági 
társaságainak és 100%-os leányvállalatainak alapító okiratának 
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 véleményezte, és 6 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 5 igen és 2 nem 
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Igen, ilyet látok. Szabó Zsolt 
alpolgármester, öné a szó. 

 
Szabó Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt 
fogom kérni a Rajta Újváros! frakció tagjaitól, hogy támogassuk ezt az 
indítványt, hiszen nekünk nincsen ebben a kérdésben semmi 
takargatnivalónk. Azt gondolom, hogyha valaki megnézi az elmúlt két év 
városvezetését, akkor látszik, hogy ez egy teljesen tiszta és átlátható 
városvezetés, úgyhogy én azért is kérem, hogy támogassák frakciótársaim 
ezt a javaslatot, hiszen magam nyújtottam be azt az átláthatósági 
rendeletet, ami ugye a különböző ingatlaneladások és a város 
gazdálkodása tekintetében teljes átláthatóságot garantál. Ugye a Fideszes 
kormányhivatal számára fontos volt, hogy ez megsemmisítse, azonban itt 
nem fogok tudni egy gondolatot magamban tartani, amit még engedjenek 
meg nekem, hogy azért elég furcsa, hogy képviselő úr kilenc év 
alpolgármesterség után most világosodik meg abban, hogy ezt az 
indítványt benyújtsa. Tehát hogy kilenc évig, amíg gazdasági 
alpolgármester volt, addig nem zavarta, hogy nincsen képviselő-testületi 
döntés? És hát ugye sajnálom, hogy nincs itt képviselő úr, és nem tudunk 
erről vitázni, de azért abban szerintem megállapodhatunk, hogy kilenc 
évnyi gazdasági alpolgármestersége az elég trükkösre sikerült, hogyha 
csak azt nézzük, hogy az utolsó költségvetés után is ugye feljelentést 
kellett tennünk ahogyan itt megörököltük a város kasszáját, vagy 
gondoljunk arra, hogy másmilyen nyomozások vannak az elmúlt idők 
Fidesz általi itt hagyott csontvázai miatt, és pl. az előbb döntöttünk arról, 
hogy a közvilágítás rekonstrukcióban ugye helyrehozzuk az itt maradt 
egyik legnagyobb Fideszes csontváz egy újabb darabját. Ezek mellett én 
azt gondolom, hogy ahogyan ezt ellenzéki képviselőként is mondtam, 
teljes átláthatóságra van szükség az önkormányzat működésében, de 
azért mindenkit óva intek attól, hogy ahogyan ezt mondani szokták, az 
ülés pontja határozza meg az álláspontját, hiszen hiteles politikusok 
kormányon és ellenzékben is általában ugyanazt szokták gondolni. 
Köszönöm szépen. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, alpolgármester úr, a hozzászólást. Mást nem látok, ezért a 
döntési javaslatot ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 100%-os 
tulajdonú gazdasági társaságainál, illetve ezen gazdasági társaságok 
100%-os leányvállalatainál az ingó és ingatlan vagyon értékesítésénél az 
alábbiakat szükséges alkalmazni: 
 
Az 1. pontban érintett gazdasági társaságok tulajdonában levő ingó 
(ideértve a vagyoni értékű jogokat is) és az ingatlan vagyon eladásánál, 
továbbá a vagyonkezelői jog alapítását 8.000.000,- (azaz nyolcmillió) Ft 
értékhatár felett a döntés meghozatalához Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének előzetes hozzájárulása szükséges. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város jegyzőjét az érintett gazdasági társaságok társasági alapító 
okiratok módosításának, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra történő előkészítésére. 
 
Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa 

alapján DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os 
leányvállalatainak alapító okiratának módosításáról című határozati javaslatot – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, 
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

1034/2021. (XII.16.) határozata  
Szepesi Attila képviselő úr képviselői indítványa alapján DMJV 100%-os 
tulajdonú gazdasági társaságainak és 100%-os leányvállalatainak alapító 

okiratának módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város (továbbiakban DMJV) Közgyűlése úgy 
határoz, hogy DMJV 100%-os tulajdonú gazdasági társaságainál, illetve ezen 
gazdasági társaságok 100%-os leányvállalatainál az ingó és ingatlan vagyon 
értékesítésénél az alábbiakat szükséges alkalmazni: 

 

2. Az 1. pontban érintett gazdasági társaságok tulajdonában levő ingó (ideértve a 
vagyoni értékű jogokat is) és az ingatlan vagyon eladásánál, továbbá a 
vagyonkezelői jog alapítását 8 millió (azaz nyolcmillió) forint értékhatár felett a 
döntés meghozatalához DMJV Közgyűlésének előzetes hozzájárulása 
szükséges. 

 

3. DMJV Közgyűlése utasítja DMJV jegyzőjét az érintett gazdasági társaságok 
társasági alapító okiratok módosításának, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra történő előkészítésére. 
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Felelős:    - a határozat közléséért, végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                  a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 23 
                 - az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes 
                   szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására: 2022. január 15. 

 

47. Javaslat a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez    

 önkormányzati garancia biztosítására 
 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: 
 

47. javaslat következik, ami javaslat… Jegyző úr, megállapítjuk, hogy 10 
főre csökkent a képviselőink létszáma a közgyűlésen, de ettől függetlenül 
határozatképesek vagyunk.  
 

Következik a 47. napirendi pont, javaslat a  DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia 
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 6 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 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

Dr. Molnár Attila jegyző: 
 

Köszönöm. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A döntési 
javaslat szerint a Közgyűlés hozzájárul a 800.000.000,- Ft-os 
folyószámlahitel felvételéhez a DVG Zrt. részére a határozat 2. pontjában 
meghatározottak szerint, egyben pedig felhatalmazza a polgármestert a 
határozat közlésére. 
 

A Közgyűlés a DVG Zrt. egy éven belül lejáró futamidejű, 1.pontban 
hivatkozott keretösszegű folyószámlahitelével kapcsolatosan 
400.000.000,- Ft keretösszeg erejéig garanciát vállal a garancia 
szerződésben szereplő ingatlanokra vonatkozó jogerős jelzálogjog 
bejegyzés napjáig, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. 
számú  mellékleteként csatolt garancia szerződés aláírására, és az ahhoz 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
A döntési javaslat szerint a Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a 
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi 
költségvetési rendelet tervezése során vegye figyelembe. 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  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztosításáról 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 Közgyűlésének 

1035/2021. (XII.16.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati 

garancia biztosításáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 
800.000.000,- Ft-os folyószámlahitel felvételéhez a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) részére a jelen 
határozat 2. pontjában meghatározottak szerint, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG 
Vagyonkezelő Zrt. egy éven belül lejáró futamidejű, 1.pontban hivatkozott 
keretösszegű folyószámlahitelével kapcsolatosan 400 millió forint keretösszeg 
erejéig garanciát vállal a garancia szerződésben szereplő ingatlanokra 
vonatkozó jogerős jelzálogjog bejegyzés napjáig, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 2. számú  mellékleteként csatolt garancia szerződés 
aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2022. évi 
költségvetési rendelet tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 

               - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2022. évi önkormányzati költségvetés tervezése időpontja  
 

48.  Javaslat a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak 

 megválasztására 
 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: 
 

48. napirendi pontunk következik, ami javaslat a  DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak  megválasztására. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester ismertette a napirendi pont rövid tartalmát. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 



121 

 

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! Az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság 6 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 mellett támogatta. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Ilyet nem látok. A döntési javaslatot 
ismertetném: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a DVG Zrt. igazgatósági tagjainak 2022. január 01-től 2022. 
május 31-ig az alábbi személyeket nevezi ki: 
 
Az igazgatóság tagjai: 
Az igazgatóság elnöke: Illéssy István   
Tagjai: Magyar András Tamás, Botond Gábor, Lebics Edit Valéria 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

igazgatósági tagjainak megválasztásáról 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), 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 

1036/2021. (XII.16.) határozata  

a  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztásáról 

 
1.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 
igazgatósági tagjainak 2022. január 01-től 2022. május 31-ig az alábbi személyeket 
nevezi ki: 
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Az igazgatóság tagjai: 

1. Az igazgatóság elnöke: Illéssy István   
     anyja neve: …… 
     lakcíme: ………. 

2. Magyar András Tamás 
anyja neve: ……. 
lakcíme: …………… 

3.  Botond Gábor 
anyja neve: ……… 
lakcíme: …………….. 

4. Lebics Edit Valéria 
anyja neve: …………… 
lakcíme: …………………. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a gazdasági társasági 
jogi képviselője által elkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért  
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. december 23. 
                - alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül 
 

49.  Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  

munkaszerződésének megkötésére 
Előadó:   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 

49. napirendi pont következik, javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 

munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal  munkaszerződésének 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! Az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 
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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 
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: 
 

Nagyon szépen köszönöm. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
döntési javaslat szerint a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Innopark 
Nonprofit Kft., dr. Huszti Zsolt munkavállalót korábbi, 2021. június 30-ig 
tartó munkaszerződése alapján 2021. július 1-től tovább foglalkoztatta a 
szerződés írásba foglalása nélkül, és ezen alakiság hiánya miatt 
érvénytelen szerződést a jelen határozat melléklete szerint, annak írásba 
foglalásával orvosolni kívánja oly módon, hogy a munkaviszony 2022. 
május 31. napjáig tart, és egyben felhatalmazza a polgármester urat, hogy 
a határozat mellékletében csatolt munkaszerződést aláírja, valamint a 
döntést közölje. Köszönöm. 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

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

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. 

Huszti Zsolttal munkaszerződésének megkötéséről 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), 
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  
1037/2021. (XII. 16.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal 
munkaszerződésének megkötéséről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 
az Innopark Nonprofit Kft., Dr. Huszti Zsolt munkavállalót korábbi, 2021. június 30-ig 
tartó munkaszerződése alapján 2021. július 01-től tovább foglalkoztatta a szerződés 
írásba foglalása nélkül, és ezen alakiság hiánya miatt érvénytelen szerződést a jelen 
határozat melléklete szerint, annak írásba foglalásával orvosolni kívánja a Munka 
Törvénykönyve 14. §., 42. § (1) bekezdése és a 44. §. alapján, oly módon, hogy a 
munkaviszony 2022. május 31-ig tart, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletében csatolt, 2022. május 31-ig tartó munkaszerződés aláírására, 
valamint a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2021. december 23. 
 
Mezei Zsolt alpolgármester: 

 
És további jó munkát kívánok ügyvezető igazgató úrnak. 

50.  Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza 
nem térítendő támogatás biztosítására  

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

50. napirendi pont következik, javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 

részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás 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 6 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 5 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal 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 a 
következő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - 
a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kérelmére 45.000.000,- Ft támogatást 
nyújt a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére. 
 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, igennel szavazzon! 

 
Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 

45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás 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  

1038/2021. (XII. 16.) határozata  
a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a Dunaújvárosi 
Jégtörők Egyesület kérelmére - 45.000.000,- Ft-os támogatást nyújt a Dunaújvárosi 
Jégtörők Egyesület részére, melyet a 2021. évi önkormányzati költségvetés 12. 
melléklet 14.1 Csillagdomb út, közműhálózat, telkek kialakítása nettó sorról 
27.191.000, áfa sorról 10.630.000, 8. melléklet 13.4 sorról 7.000.000.- Ft 8. melléklet 
13/13.1 Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sorról 179.000. Ft ot a 
8. melléklet 13. Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 2022. évi támogatása sorra történő 
átcsoportosítás útján biztosítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak 
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 
 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 

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

Határidő:    a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletében csatolt Támogatási szerződés aláírására azt követően, hogy 
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az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
alapján a Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó 
támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet 
a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A 
polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződés a Miniszter módosítási, 
kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                   a polgármester  
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 31. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                    Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                    nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a jegyző 
                 - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a kabinet- és sajtó iroda vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. december 31. 
                 - a határozat végrehajtására: 2022. január 31. 

 
51.  Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 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:  Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója 
 (A meghívott nem jelent meg.) 

 
Mezei Zsolt alpolgármester: 
 

51. napirendi pont következik, javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 
Kft.-vel megbízási szerződés megkötésére. 
 

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 6 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 mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

 
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: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási, kulturális és 
társadalmi kapcsolati bizottság a határozati javaslatot 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. Ismertetném a döntési 
javaslatot: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. által megrendezendő adventi vásár 
támogatására 32.371.215,- Ft + ÁFA,- forint támogatást nyújt a határozat 
mellékletét képező megbízási szerződés alapján. 
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel 
megbízási szerződés 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 
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lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

1039/2021. (XII. 16.) határozata 

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés 
megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Turisztikai Nonprofit Kft. által megrendezendő adventi vásár támogatására 
32.371.215 + ÁFA,- forint, azaz harminckettőmillió-háromszázhetvenegyezer-
kettőszáztizenöt forint +  áfa 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 13. melléklet 22.9.1. 
„Belterületi utak felújítása pályázati önrész” során fedezetet biztosít. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a  Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit 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. december 20. 
  - a szerződés aláírására: 2021. december 23. 
  - a pénzügyi teljesítésre:  2022. március 31. 
 4. Dunaújváros Megyei Jogú Város 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 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Ülésünk elején elhangzottak szerint interpellációra nem kerül sor, viszont 
lehetőség van kérdések feltételére. Kérdezem, hogy kérdés van-e. Igen. 
Lőrinczi Konrád képviselő úr jelentkezett először. Öné a szó, uram! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány téma, ami 
még a korábbi hozzászólásomból kimaradt. Egyrészt, hogy a mai napon is 
tartok fogadóórát, minden hónap első és harmadik csütörtökén 17,00 órától 
a Városháza 9. emeletén a 915-ös irodában tartom a fogadóórámat. 15,00 
órától ott leszek, 17,00 órától pedig fogadóórán leszek. Előre bejelentett 
időpontom van, a közmeghallgatás időpontja, az később érkezett, innentől 
fogva 17,00 órától én fogadóórán leszek. Köszönöm szépen. Tisztelettel 
várom a városlakókat amennyiben eljönnek a fogadóórára, és 
természetesen előtte a közmeghallgatáson ott leszek. A másik, lenne egy 
kérésem a városüzemeltetési osztály felé. December 12-én küldtem egy 
email-t a korábban említett témával kapcsolatban, de választ azóta sem 
kaptam, úgyhogy az lenne a kérésem, hogy amennyiben ilyen bejelentés 
érkezik a tőlem, akkor tiszteljenek meg azzal, hogy válaszolnak is a 
levelemre. Ezt tisztelettel köszönöm. És végül, de nem utolsó sorban áldott, 
békés karácsonyt szeretnék minden kedves városlakónak kívánni. 
Köszönöm szépen. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Az email, az nem tudom, miért nem ment a válasz, 
nyilván az osztály a megkeresésre válaszolni fog, ez nem fordulhat elő. A 
többi megértettük. Köszönöm. Következő hozzászóló Motyovszki Mátyás 
képviselő úr. Öné a szó. Parancsoljon! 
 

Motyovszki Mátyás képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Több 
dolgot szeretnék érinteni, azt hiszem, hogy először a szebbik oldalát, 
legalább lenyugszok a végére. Először is nagyon szeretném megköszönni a 
hivatal összes dolgozójának ezt az évet, mert ugyan még a 
hétköznapokban fogunk találkozni, de több közgyűlésünk már ebben az 
évben nem lesz, és rengeteg segítséget kaptam a munkámhoz tőlük, 
úgyhogy hálás köszönet mindenkinek. A másik pedig, itt is szeretnék 
köszönetet mondani a Római 3. körzet összes lakójának azért a 
közösségért, amit együtt tudtunk megalkotni, illetve fejleszteni ebben az 
évben. Sok nagyon jó közös dolog történt velünk, amibe mindannyian 
tevékenyen részt vettek. Ezen kívül, szintén a 3. körzetben levő Civilház 
koordinátorának is szeretnék nagy köszönetet mondani, hiszen sok olyan 
rendezvény történt nálunk, amihez az ő segítségére nagy szükség volt, 
tehát hálás köszönet. Eddig a szép dolgok. Aztán most jön egy számomra, 
és gondolom, nagyon sokak számára felháborító dolog, ami mellett hetek 
óta gondolkodom, de nem akarom magamban tartani, nem akarom a 
mérget magammal cipelni. Én nagyon respektálom Lőrinczi képviselő-
társamnak azon törekvéseit, hogy a lakosságért szeretne tenni, de sajnos a 
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tettei pont a fordítottját igazolják. Amikor megláttam a november 24-i 
facebook bejegyzését, majdnem eldobtam a telefonom, pedig aki engem 
ismer, tudja, hogy a nyugalom egysége mértékegységét egy Motyovszkiba 
szokták mérni, de az, hogy mivel képviselőként pontosan tisztába lehetett 
azzal, hogy a fűtés körüli váltással hogy kell bánni, mert minden tudáshoz 
hozzájuthatott, ennek ellenére ő novemberig a DVCSH-nak fizette a 
fűtésszámláját úgy, hogy ezt még büszkén kiteszi a facebook oldalára is, 
amivel az egyébként is bizonytalan városlakókat még bizonytalanabb 
helyzetbe hozta, hozzáteszem, önkormányzati képviselőként. Hát, nem 
tudom, hogy kit képvisel képviselő társam, a DVCSH-t vagy a lakókat, akik 
mellett állandóan elkötelezi magát, de úgy látszik, hogy ellenükbe dolgozik. 
Ha nem tudta azt, hogy nem kell befizetni júliustól a DVCSH felé a 
fűtésszámlát, az is nagy baj, ha pedig tudta, és annak ellenére is befizette, 
hát akkor mindenki gondoljon, amit akar. Lehet, hogy ön ezt is 
személyeskedésnek fogja mondani, de attól a tény még tény marad. Tehát 
én nem tudom, hogy önnek ezzel kapcsolatban mik a gondolatai, én az 
enyémeket nem mondom ki, mert állítólag ön még sértődős is. Köszönöm 
szépen. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi képviselő úrnak megadom a szót. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm. A közgyűlési határozatnak megfelelően cselekedtem. 
Köszönöm. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Biztos én vagyok itt az alsó küszöb, ezt nem értettem, de képviselő úr, 
akkor ön még kíván… 
 

Motyovszki Mátyás képviselő: 
 
Jó. A közgyűlési határozatunk ugye nem tudom, hogy melyik részére 
gondol, de azért közben még eszembe jutott, hogy azt se felejtsük el, hogy 
ön volt egyike azoknak, aki nem szavazta meg azt az összeget, amivel az 
önkormányzat ki kívánta segíteni azon dunaújvárosi lakókat, akik már 
befizették a törvénytelenül számlázó DVCSH-soknak a pénzét. Ugye ennek 
ellenére ön legyen szíves és tiszteljen meg azzal, hogy ülve végighallgat, 
mondtam én az előbb, hogy sértődős is, azért én végig fogom mondani, 
mert a nyilvánosságot nyilván érdekli, hogy milyen képviselőik vannak, ja és 
boldog karácsonyt, képviselő úr, köszönjük, tehát annak ellenére, hogy nem 
szavazta meg ezt az összeget, azért novemberben ugye ön elment a DVG 
ügyfélszolgálati irodájába, hogy jóvá írassa azokat a törvénytelen 
befizetéseit, amit ön pontosan tudott, hogy nem fizethetett be. Szóval azért 
ennek van egy kedves kis bája ugye, ezt gondoljuk meg egy kicsit 
mindannyian, és nemcsak az itt ülők, hanem a városlakók is, hogy ez hogy 
is van akkor. Tehát nem tudom egyszerűen hova tenni, hogy a képviselő 
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úrnak meg volt a telefonos fénymérő applikációs sztorija, most még ez is, 
nem tudom, még hova tudja ragozni ezt. Köszönöm. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Szabó Zsolt alpolgármester kért még szót. 
Parancsoljon, alpolgármester úr! 
 

Szabó Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
fontosnak érzem, hogy itt a közgyűlésen is elhangozzon, hogy ugye a Győri 
Ítélőtábla másodfokon szintén igazat adott a DVG-nek, és ez adott a 
városnak abban a kérdésben, hogy a DVG-nek kell befizetni ezeket a 
számlákat. Pont ezért nem értem Lőrinczi képviselő-társunkat én sem, aki 
ezzel a magatartásával gazdasági károkat okozhatott a városnak. Nem 
szavazta meg azt az előterjesztést, ami egyébként a megtévesztett 
városlakók megsegítéséről szól, majd önmaga élt vele. Szóval én nagyon 
köszönöm Motyovszki képviselő úrnak ezeket a kérdéseket, és remélem, 
hogy legközelebb képviselő úr válaszolni is fog ezekre a kérdésekre. 
Viszont nem ezért kértem szót, hanem azért kértem szót, mert szeretném 
megköszönni azoknak a Technikum városrészi lakóknak, akik az idei évben 
megkerestek a problémáikkal. Remélem, hogy tudtam mindenkinek 
segíteni, vagy akinek olyan kérése volt, ami hosszabb időt ölel fel a 
megvalósítása, annak a jövő évben természetesen folytatni fogjuk a 
kérések megvalósítását. Ugyanakkor azt is szeretném megköszönni, akik 
segítettek a Technikum városrész karácsonyfájának a felállításában. Én 
minden városrészi polgárnak azt kívánom, hogy amikor ránéz erre a fára, 
akkor egy percre gondolkodjon el a Technikum városrész értékein, és azon, 
hogy miért éri meg ott lakni, és mindenkinek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Úgy látom, hogy Barta Endre alpolgármester 
úr jelentkezett következő hozzászólásra. Parancsoljon, alpolgármester úr! 
Öné a szó. 
 

Barta Endre alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Humán 
ügyekért felelős alpolgármesterként kötelességemnek éreztem, hogy ne ez 
a rossz szájíz maradjon. Motyovszki képviselő-társammal 100%-osan 
egyetértek, egy dologban viszont nem, azt mondta, hogy van egy bája 
ennek az egésznek, én azt gondolom, hogy ennek kettő van, és nyugodtan 
mondhatjuk azt immáron, hogy bye-bye DVCSH és bye-bye Fidesz. 
Köszönöm szépen. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
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Köszönöm, alpolgármester úr. Tóth Kálmán képviselő úr jelentkezett 
szólásra. Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dunaújvárosi 
Lakosok! Én szeretnék nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni, 
eredményben gazdag boldog új esztendőt, bort, búzát, békességet és 
nagyon sok erőt, egészséget, és azt gondolom, az egészségmegőrzés a 
legfontosabb ebben az időszakban. Vigyázzunk egymásra, szeretteinkre! 
Mindenkinek jót kívánok.  
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hozzászólásra jelentkezett még Raduka 
Zsuzsanna képviselő asszony. Parancsoljon! Mikrofont nyomja be, legyen 
kedves! Köszönöm. 
 

Raduka Zsuzsanna képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 5. számú 
körzetben élők és Dunaújváros lakói! Én is nagyon szeretnék nagyon 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánni mindenkinek. Szeretnék 
megemlékezni Utassy Éva volt képviselő-társunkról, aki már idén nem 
ünnepelheti velünk ezt az ünnepet, de emlékezzünk meg róla, és 
gondoljunk rá szeretettel, mint bárkire, már azokra is, akik már nem 
lehetnek köztünk a vírushelyzet miatt, és sajnálom, hogy ez ilyen szomorú 
évet eredményezett, de bízom, hogy ettől függetlenül mindenkinek szép 
karácsonya lesz. Köszönöm szépen. 
 

Mezei Zsolt alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő asszony. Több hozzászólót nem látok, de még én egy 
három mondatot hadd mondjak ide a végére. Ma délután 15,00  órakor 
ugye mindannyian tudjuk, közmeghallgatás lesz a Városháza „C” 
szárnyában délután, arra mindenkit szeretettel várunk. Holnap, pénteken 
12,00 órakor ételosztást tartunk a Városháza téren civil szervezetek 
segítségével, 400 adag étel lesz a szokásoknak megfelelően karácsonyi 
dolgokként kiosztva, arra is szeretném, ha el tudnának jönni képviselő urak, 
hölgyek. És a vasárnapi adventi, negyedik gyertyának a gyújtása, ma már 
mondtam, de azért megismétlem, 17 óra 30 perckor tesszük meg itt ezen a 
csodálatos főterünkön, Pintér Tamás polgármester úr fogja mondani az 
ünnepi beszédet. Kérdezem, hogy kérdés, esetleg hozzászólás még 
valakinek? Nincsen. Akkor a nyílt ülést bezárom 12 óra 17 perckor, és 
mindenkinek boldog karácsonyt.  

 

K.m.f. 
 

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


