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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 5-ei rendkívüli
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra”  című  előterjesztést  a
rendkívüli nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 3 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) –
felvette és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
692/2019. (XII.05.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 614/2019. (X.31.)
határozata módosításra” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2019. december 5-ei  rendkívüli  nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)  határozata  módosításra”  című  előterjesztést  a
közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 9. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
693/2019. (XII.05.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-
szerződés megkötésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2019. december 5-ei  rendkívüli  nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  folyószámlahitel-szerződés  megkötésére”  című  előterjesztést  a
közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 10. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Gombos István,  Szepesi
Attila), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
694/2019. (XII.05.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 5-ei rendkívüli nyílt
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítására

2. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az
eredményének megállapítására

3. Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

4. Javaslat  „Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén
található  parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárkokban  és  a  helyközi
buszjáratok  megállóiban  szemétszedés,  takarítás  folyamatos  elvégzésére”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

5. Javaslat  „Dunaújváros  –  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok
ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

6. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

7. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására
és új tagok megválasztására

8. Javaslat  pályázat  kiírására  a  Dunaújváros  Városháza  B  szárny  földszinti
Kávézó üzemeltetésére

9. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  614/2019.  (X.31.)
határozata módosításra

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  folyószámlahitel-
szerződés megkötésére
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülésre  meghívott  személyek
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  1  fő  (Lőrinczi  Konrád)  –  biztosított  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
695/2019. (XII.05.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 5-ei  rendkívüli nyílt
ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Lőrinczi Kondrád) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
696/2019. (XII.05.) határozata

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés a 2019. december 5-ei
rendkívüli  nyílt  ülése  jegyzőkönyvének  vezetésével  Forgó  Krisztina  köztisztviselőt
bízza meg.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Szepesi  Attila  képviselő  javaslatát  –  mellette
szavazott  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),
ellene szavazott 8 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr.  Székely Károly, Utassy Éva), tartózkodott 3 fő
(Orosz  Csaba,  Szabó  Zsolt,  Tóth  Kálmán)  –  nem  fogadta  el  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
697/2019. (XII.05.) határozata

Szepesi Attila képviselő javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Szepesi Attila képviselő
azon javaslatát, mely szerint a DVG Zrt. elnöke készítsen egy üzleti tervet a temető
üzemeltetésére,  és  az  elkészült  üzleti  terv  kerüljön  a közgyűlés  soron következő
rendes ülése elé.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott
2  fő  (Gombos  István,  Szepesi  Attila),  tartózkodott  2  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi
Konrád) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
698/2019. (XII.05.) határozata

„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  535/2019 (IX.05.) határozatával
támogatta  a  „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.) Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás
eredménytelen, figyelemmel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára, miszerint a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege  200.000.000,- Ft +ÁFA, mely nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az ajánlatott tett ajánlattevővel.  

3.) Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján eltekint az
ajánlat Kbt. 69. § szerinti bírálat és értékelésétől és eredménytelenné nyilvánítja
az  eljárást,  mivel  a  tárgyi  eljárásban  egy  ajánlat  került  benyújtásra,  amely
369.000.000,-  Ft  +ÁFA,  így meghaladja a rendelkezésre álló  anyagi  fedezet
összegét. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
1.)  pontban  foglalt  eljárás  eredménytelenségéről  szóló  hirdetménynek  az
Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában  valamint  az  Elektronikus  Közbeszerzési
Rendszerben történő megjelenéséről gondoskodjon. 

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

Határidő: a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló 
hirdetménymegjelenésére: 2019. december 30.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Gombos István), tartózkodott 3 fő
(Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő  határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
699/2019. (XII.05.) határozata

„Dunaújváros közterületein rágcsálók valamint fürkészdarázs elleni védekezési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének

megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  532/2019.  (IX.05.)  határozatával
támogatta  a  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák ellátása”  tárgyban a közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását
követően megállapítja, hogy az IRTÓJÓIRTÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188
Budapest Bocskai utca 103. B. ép) ajánlattevő ajánlata  mindkét részben  a 73. § (2)
bekezdése  alapján  érvénytelen,  tekintettel  arra,  hogy  az  ajánlati  ár  mindkét  rész
tekintetében aránytalanul alacsonynak minősül, és ajánlattevő a megadott határidőig
nem nyújtotta be árindoklását.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását
követően megállapítja,  hogy a  Roxin  Group Kft. (2400 Dunaújváros  Vasmű út  19.)
ajánlattevő  ajánlata  mindkét  rész  tekintetében  érvényes,  tekintettel  arra,  hogy
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 532/2019. (IX.05.)
határozatának 2. pontjában szereplő fedezet összegét nem emeli meg. 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban szereplő
közbeszerzési eljárás  mindkét rész tekintetében  az eljárás eredménytelen  a Kbt. 75.
(2)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  tekintettel  arra,  hogy  a  rendelkezésre  álló  anyagi
fedezet összege egyik részben sem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  eljárás  eredménytelenségéről  szóló  hirdetménynek  az  Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben történő megjelenéséről gondoskodjon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
               a közbeszerzési referensek

                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:  a tájékoztató az eljárás eredményéről szóló hirdetmény
                  megjelenésére: 2019. december 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
700/  2019. (XII.05.) határozata  

„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása”
tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 533/2019. (IX.05.) határozatával
támogatta  „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátá-
sa” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását  követően  megállapítja,  hogy  az   E.ON  Energiakereskedelmi
Korlátolt  Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci Út 17.) 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 Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 533/2019.
(IX.05.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő
közbeszerzési eljárás vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2020.- 2021. évi költségvetéseiben mindösszesen 27.000.000,- Ft +
ÁFA összegű  fedezetvállalását  további  7.425.600,-  Ft  +  Áfa  összegben,  így
mindösszesen 34.425.600,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít. 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszer-
zési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az  E.ON Energiakereskedel-
mi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 17.,) mint a legked-
vezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertes-
nek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

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

                         a közbeszerzési referensek
Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.

6.) Dunaújváros  MJV Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  5.)  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  a  2020.-2021.  évi  költségvetés  tervezése  során  vegye
figyelembe. 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                  a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a 2020.-2021. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
701/  2019. (XII.05.) határozata  

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2019 (IX.05.) határozatával támogat-
ta  a  „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található par-
kokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően megállapítja, hogy a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatá-
sáért Nonprofit Kft.  (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlattevő által benyújtott
ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szer-
ződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljá-
rás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek
Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft.-t  (Székhely:  2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.),
mint  a  legkedvezőbb  érvényes  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert  a kapcsolódó szerződés aláírására.  A
nyertes ajánlat összege nettó  84 998 984,- Ft/év, mindösszesen 169.997.968,-  Ft  +
ÁFA, bruttó 215.897.419,- Ft.  

5.) Az 6.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 354/2019. (IX.05) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata  2020. - 2021. évi költségvetéseiben biztosított lesz.

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

                          a közbeszerzési referensek
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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,
Utassy Éva) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
702/2019. (XII.05.) határozata

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával támogat-
ta „Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós értékhatárt el-
érő 113. § (5) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően megállapítja, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em. 5) ajánlattevő aján-
lata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában csatolásra kerültek a kizáró
okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolását  alátámasztó
dokumentumok. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával kötele-
zettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő közbeszerzési eljárás vonatkozásá-
ban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. - 2023. évi költségvetései-
ben mindösszesen 209.802.240,- Ft + Áfa összegben fedezetet biztosít. 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljá-
rás keretében benyújtott ajánlatok alapján az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szol-
gáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Székhely: 1145 Budapest, Thököly út
165. 1. em. 5.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szerveze-
tet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert  a kapcsolódó szerződés
aláírására. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                          a közbeszerzési referensek
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Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
703/  2019. (XII.05.) határozata  

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Szepesi  Attila  képviselő  javaslatát  –  mellette
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), ellene szavazott 12
fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta:

(A szavazás után Szepesi Attila képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 4 igen
szavazat, ellene szavazott 11 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
704/  2019. (XII.05.) határozata  

Szepesi Attila képviselő javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Szepesi Attila képviselő
azon ügyrendi javaslatát, hogy a közgyűlés rendeljen el szünetet a megválasztandó
felügyelőbizottsági tagok által aláírt elfogadó nyilatkozatok bemutatása érdekében.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
705/  2019. (XII.05.) határozata  

a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,
új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  DUNANETT  VAGYONKEZELŐ  Kft.
felügyelőbizottsági tagjait, Sztankovics Lászlót, Hingyi Lászlót és Lajcs Jánost
2019.  december  5-i  hatállyal  visszahívja  és  a  taggyűlésének  javasolja  új
felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani,:
Illéssy Istvánt, Motyovszki Mátyást, továbbá a Dunanett Nonprofit Kft.-nek 
Molnár  Csabát  javasolja  delegálni  2019.  december  6-tól  2020.  május  31-ig
szóló határozott időtartamra díjazás nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a társaság által előkészített az alapító okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

    - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított
                            30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád), nem
szavazott 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
706/  2019. (XII.05.) határozata  

a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt. felügyelőbizottsági  tagjait,  Téglás  Zoltánt,  Vágó  Andrásnét  és  Gergő
Edmondot 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és :
Szántó Pétert, Rajda Zsuzsannát, Kárpáti Gábort 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000.-Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társaság  által  előkészített alapító  okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

                          vezérigazgatója
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

    - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított
                           30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
707/2019. (XII.05.) határozata

az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák  Mátét  és  Iván  Lászlót  2019.  december  5-i
hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja:
Listár Tibort, Sipeki Józsefet 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  december  6-tól  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra, 40.000,- Ft/hó díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  társaság  által  előkészített  társasági
szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződés aláírására az ügyrendi,  igazgatási  és jogi bizottság állásfoglalását
követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
                   a polgármester
                   az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                   érkezésétől számított 8 napon belül

                         - az társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított
                           30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
708/2019. (XII.05.) határozata

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján az  Energo-Viterm  Beruházó, Működtető Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák Mátét  és  Tóth  Kálmánt  2019.  december  5-i
hatállyal visszahívja és a taggyűlésének javasolja :
 Tóth Kálmánt,  Listár Tibort 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztani,  2019.  december  6-től  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társaság  által  előkészített társasági
szerződés módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződés aláírására az ügyrendi,  igazgatási  és jogi bizottság állásfoglalását
követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

    - az társasági szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított
                          30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
709/2019. (XII.05.) határozata

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai
visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.
felügyelőbizottsági  tagjait,  Izsák  Mátét,  Vass  Évát  és  Karsai  Gábort  2019.
december 5-i hatállyal visszahívja és :
 Huszti Zsoltot,  Tóth Kálmánt, Keresztes Györgyöt 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-től  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társaság  által  előkészített alapító  okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért
       a polgármester
       a Dunaújvárosi Turisztika Nonprofit Kft. ügyvezetője
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
       a vagyonkezelési osztály vezetője

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

       - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított
                           30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
710/2019. (XII.05.) határozata

a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, új felügyelőbizottsági tagok

megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján  a  Vasmű u.  41.  Irodaház  Ingatlanfejlesztő,
Beruházó és Értékesítő Kft.  felügyelőbizottsági tagjait, Nagy Zoltán Györgynét,
Mészáros Lászlót és Tóth Kálmánt 2019. december 5-i hatállyal visszahívja és:
Lebics Editet, Deutsch Évát, Rajda Zsuzsannát 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  az  elnök  40.000,-  Ft/hó,  a  tagok
30.000,- Ft/hó díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társaság  által  előkészített alapító  okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő

                          Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

      - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított
                          30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 11
fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád),
nem szavazott 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
711/2019. (XII.05.) határozata

az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról,
új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2) bekezdése 5) pontja alapján az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági
tagjait, Iván Lászlót, Nyakacska Zsoltot és Tassó Zoltánt 2019. december 5-i
hatállyal visszahívja és:
Felföldi Ágnest, Huszti Zsoltot, Raduka Zsuzsannát 

új  felügyelőbizottsági  tagoknak  megválasztja,  2019.  december  6-tól  2020.
május 31-ig szóló határozott időtartamra díjazás nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá felhatalmazza a  társaság  által  előkészített alapító  okirat
módosítás  és  a  módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító  okirat
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester
      az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

      - az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított
                          30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
712/  2019. (XII.05.) határozata  

a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó
üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános
pályázatot  ír  ki  jelen határozat  mellékletét  képező pályázati  kiírás alapján, a
tulajdonában  álló  Dunaújváros  Városháza  B  épület  földszinti  Kávézó  (2400
Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  fszt.)  bérbeadására, üzemeltetésére,  2  év
határozott időtartamra azzal, hogy a bérleti jogviszony közös megegyezéssel 2
évvel meghosszabbítható.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak a Dunaújváros című lapban, az önkormányzati honlapon, valamint az
önkormányzati  hirdetőtáblán való megjelentetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                  követő 8 napon belül

              - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2019. december 13.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
713/2019. (XII.05  .  )     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
614/2019. (X.31.) határozata módosításról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 614/2019. (X.31.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja: 

„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja  alapján  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
igazgatósági tagjait,  Mádai Balázst,  Kubovics Árpádot, Kovács Juditot, Karcis
Barnát és Horváth Józsefet 2019. október 31-i hatállyal visszahívja és:
Illéssy Istvánt az igazgatóság elnökének,
Magyar Andrást, Botond Gábort, Lebics Editet, Varga Richárdot 

új igazgatósági tagoknak megválasztja, 2019. november 01-től 2020. május
31-ig szóló határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                                             
      a polgármester
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                 érkezésétől számított 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  11 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott
3 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila), nem szavazott 1 fő (Cserna
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
714/  2019. (XII.05.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
folyószámlahitel-szerződés megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata átmeneti likviditási problémák
áthidalása céljából 2.000.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyó-
számla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2020. ja-
nuár 02-től szeptember 30-ig, majd  2020. október 1-től 2020. december 20-ig
terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal,
hogy a hitelkeret összege 2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő idő-
szakban nem haladhatja meg a 2020. december havi nettó finanszírozás, a de-
cember havi iparűzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decem-
berben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkor-
mányzat kötelezettséget vállal  arra, hogy 2020. augusztus 31-ig benyújtja az
OTP Bank Nyrt. részére a 2020. december havi nettó finanszírozás összegére,
a december havi iparűzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében
decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kötelezettséget  vállal  arra,
hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosít-
ja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja
az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az áten-
gedett gépjárműadóból (40 %), helyi adóból és a Start munkaprogram decem-
ber havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson ala-
puló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fi-
zetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol
ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét
az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből
eredő tartozás törlesztésére fordítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást
ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fi-
zetési Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig
a  központi  támogatások  elkülönítésére  szolgáló  alszámlájáról,  illetve  a  helyi
adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész
erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadásá-
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ra szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlá-
jára átvezesse.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  az  1-4.  pont  szerinti  feltételekkel  történő  hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szer-
ződéseket,  felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  aláírja  az  Önkor-
mányzat képviseletében.

Felelős:   a polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2020. január 10.
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