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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2020.  február  13-ai  nyílt  ülésén
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  nyílt  ülés  meghívója  szerinti  25.  napirendi  pont  levételéről  című
határozati  javaslatot  –  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 Önkormányzata Közgyűlésének
86/2020. (II.13.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 25. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. február 13-ai nyílt
ülésének  meghívó  szerinti  25.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  a  dunaújvárosi  2637/2
helyrajzi számú, Dunaújváros, Temető út 60. szám alatti kivett bolt megnevezésű ingatlan
egy  részének  értékesítésére  (Bánkúti  Gábor  és  Bordás  Gabriella  kérelme)”  levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – 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 Önkormányzata Közgyűlésének
87/2020. (II.13.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. február 13-ai nyílt
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban
végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokról

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési
tervének elfogadására

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelet
módosítására

6. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet módosítására

7. Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2020.  évi  szünidei
gyermekétkeztetésének biztosítására

8. Javaslat  az  „Egészségkárosodott  emberekért”  alapítvány  megszűnési  oka
tudomásulvételére

9. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  2019.  évi  beszámolójának  és  2020.  évi
munkatervének jóváhagyására

10. Javaslat az Intercisa Múzeum 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének
jóváhagyására

11. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  állami  és  önkormányzati
közös működtetésére irányuló kérelem benyújtására

12. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetője  újbóli  megbízásának
kezdeményezésére
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13. Javaslat a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatása iránti kérelmének elbírálására

14. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Villejuif  város
partnerkapcsolata támogatására

15. Javaslat a DMJVÖ Közgyűlése 565/2019. (X.03.) határozatának módosítására

16. Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  „Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  DVG  Zrt.-vel  a  Budai
Nagy  Antal  út  kivitelezési  munkái  tárgyában  megkötött  vállalkozási  szerződés
felülvizsgálatára

17. Javaslat  Dunaújváros  Duna-parti  rendezvény  terület  villamos  energia  ellátásához
kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

18. Javaslat  „térfigyelő  kamerák  beszerzése  5  helyszínen-szelektív  hulladékgyűjtők
mellett” tárgyú munkákhoz tartozó licenc vásárlására

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telepére
új kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadására

20. Javaslat a Hard Dog Race Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan

21. Javaslat  Hajdu  Jonatán  és  Kiss  Balázs  olimpiai  kvótaszerző  versenyen  való
felkészülésének támogatására

22. Javaslat a 40. Arany Üst nemzetközi korosztályos úszóverseny támogatására

23. Javaslat  a  Nemzeti  Sportközpontok  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás elfogadására

24. Javaslat pályázat kiírására a Juharos étterem bérbeadására

25. Javaslat  a  dunaújvárosi  3689/2  helyrajzi  szám  alatt  felvett  „kivett  magánút”
megnevezésű ingatlan megvásárlására

26. Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által épületfelújításra fordított
költségek bérleti díjba történő beszámítási kérelméről

27. Javaslat  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  ügyvezetője  és  a  Dunaújvárosi  Partvédelmi
Vállalat  igazgatója  visszahívására,  új  vezető  tisztségviselők  megválasztására,
valamint az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új
felügyelőbizottsági tag megválasztására

28. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadására

29. Javaslat Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó egyéni vállalkozó megbízására

30. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/12-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására
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31. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/11-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

32. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/13-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

33. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/340-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

34. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/339-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

35. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE602/341-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

36. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/342-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

37. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/343-1/2020.  számú  törvényességi
felhívásának megtárgyalására

38. Javaslat  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  elnökének  tájékoztatójának
elfogadására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. évi szabadságának
ütemezésére

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. évi cafetériajuttatási
keretének elfogadására
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén című határozati
javaslatot – mellette szavazott 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 Önkormányzata Közgyűlésének
88/2020. (II.13.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. február 13-ai nyílt
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban vég-
zett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármes-
teri határozatokról című 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 határo-
zatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
89/2020. (II.13.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott

polgármesteri határozatokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a
közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és
az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót elfogadta.
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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  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,  Lőrinczi  Konrád),  tartózkodott  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
90/2020. (II.13.) 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.



8

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetési tervének elfogadásáról című 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,  Lőrinczi  Konrád, Szepesi  Attila),  tartózkodott  1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
91/  2020. (II. 13.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési tervének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a 2020.
évi  költségvetési  tervadatokat  tartalmazó  előterjesztést  és  az  abban  foglaltakat  a
költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht.
29/A §-ban meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügyletből származó kötelezettséget 2020. január 1-jén könyveiben nem tart nyilván.  

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester

Határidő: 2020. február 13.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy
tudomásul bír arról, miszerint a költségvetési információk feldolgozása befejezéséig
rögzített és a mérlegkészítés időpontjáig beérkező, előző évet terhelő kötelezettségek
könyvelt  összegének  különbözete  (beleértve  a  költségvetési  szervek  adatait  is)  a
zárszámadás  során,  a  maradvány  elszámolásban  kerül  rendezésre.  Felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  zárszámadási  rendelet  összeállításakor  a  maradvány
elszámolást a tényleges kötelezettségek figyelembevételével állítsa össze.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester

      - az előterjesztés beterjesztéséért:
    a jegyző

      - az előterjesztés előkészítéséért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé
                terjesztése
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi adósságot
keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeiről  kitekintő határozat  elfogadására
című 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 Önkormányzata Közgyűlése
92/  2020. (II. 13.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat elfogadására

A Magyarország gazdasági  stabilitásáról  szóló 2011.  évi  CXCIV.  törvény,  az adósságot
keletkeztető  ügyletekhez  történő  hozzájárulás  részletes  szabályairól  szóló  353/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet hatályos szabályozása, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  29/A §.-ában foglaltak alapján az önkormányzat
saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit kitekintő határozat 1.
melléklete szerint fogadja el.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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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 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  a  Dunaúvjáros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020.
(II.14.) önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a 2019. év október 7. napjával történt állami támogatás módosításának
az  önkormányzat  költségvetésében  történő  rendezésére  című  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 Önkormányzata Közgyűlése
93/  2020. (II.13.) határozata  

a 2019. év október 7. napjával történt állami támogatás módosításának az
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy
a  2019.  október  7-ével  történő  állami  támogatás  módosítására  tekintettel  az
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 13.916 E Ft-tal csökken.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami  támogatás
csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény
költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás
csökken, a dologi kiadás csökken 2.071 E Ft-tal.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami  támogatás
csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített  Szociális Intézmény és
Árpád-házi  Szent Erzsébet  Idősek Otthonai  intézmény költségvetését  módosítja.  A
költségvetés  4.  mellékletében az  intézményfinanszírozás csökken,  a  dologi  kiadás
csökken 218 E Ft-tal.

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami  támogatás
csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Bölcsődék  Igazgatósága
költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás
csökken, a dologi kiadás csökken 2.984 E Ft-tal.

5. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami  támogatás
csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
szervezet  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 4.752 E Ft-tal.

6. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5.
b melléklet Intézményi tartalék terhére 8.310 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt
nem illető többletbevétel miatt 4.419 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
a soron következő 2019. évi  költségvetési rendelet módosításánál az 1-6. pontban
meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző

  - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
               a  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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Határidő: a  2019. évi visszamenőleges költségvetési rendelet módosítás
                 alkalmával

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: 2020. február 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), ellene szavazott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2019.
(II.15.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  6/2020.  (II.14.)  önkormányzati
rendeletet.



14

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) – megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2020. (II.14.) önkormányzati
rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról című határozati
javaslatot – 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   Önkormányzata   Közgyűlésének  
94/2020. (II.13.)   határozata  

a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
2020. évi szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben
biztosítja a rászoruló dunaújvárosi 
- hátrányos helyzetű és
- rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos

helyzetű gyermekek mellett 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek részére

is.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
2020. évi nyári ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú
- hátrányos helyzetű, és
- rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos

helyzetű gyermekek mellett 
- a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  részére  is

biztosítja  az  intézmény  nyári  zárva  tartásának  idejére,  abban  az  esetben,  ha  a
gyermek  2020.  év  augusztus  hónapjában  nem  veszi  igénybe  az  ügyeletes
intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást. 

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
2020.  évi  nyári  ingyenes  gyermekétkeztetést  az  iskoláskorú  (általános,  illetve
középiskolás)  gyermekek részére 2020.  június 16-tól  2020.  augusztus  31-éig  tartó
időszakban, összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  hátrányos helyzetű,
illetve  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem
fedezett összeget, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek étkeztetésének forrását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 4. melléklet
10. Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja
utólagos elszámolás mellett.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                      
Határidő: 2021. február 28.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az
egyes szünidei étkeztetések lebonyolítására a Gasztro-Life Kft-től, a Ceka & Csoki Bt-
től, és a Proviant-Kiss Kft-től elektronikus úton kér be árajánlatokat.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  az
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő „Vállalkozási szerződés”-t és egyetért
annak tartalmával.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  2020.  év  tavaszi,  nyári,  őszi,  téli  szünidei  étkeztetésére
vonatkozó  „Vállalkozási  szerződés”-t  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről
szóló  15/2015.  (V.  22.)  önkormányzati  rendelet  szabályainak  megtartásával  a
kiválasztott szolgáltatóval megkösse. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a szociális osztály vezetője
Határidő: 2020. március 27. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  „Egészségkárosodott  emberekért”  alapítvány  megszűnési  oka
tudomásulvételéről  című  határozati  javaslatot  –  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   Önkormányzata   Közgyűlésének   
95/2020. (II.13.  )   határozata  

az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy
az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány Ptk. 3:403.§ (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott  megszűnési  ok  bekövetkezett,  mivel  az  alapítvány  2016.  óta  célja
megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  megszűnés  bejegyzéséről  szóló  kérelmet  küldje  meg  a  Székesfehérvári
Törvényszék részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

            - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  e  határozatot  küldje  meg  az  „Egészségkárosodott  emberekért”  alapítvány
kuratóriumi elnöke részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

            - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. március 31.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  József  Attila  Könyvtár  2019.  évi  beszámolójának  és  2020.  évi
munkatervének jóváhagyásáról című határozati javaslatot – 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 Önkormányzata Közgyűlésének
96/2020. (II.13.) határozata

a József Attila Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 
2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése jóváhagyja  a  József
Attila Könyvtár 2019. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező beszámolóját.

Felelős: - a határozat közléséért:
              a polgármester 
            - a határozat közlésében való közreműködésért:
              a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 25.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése jóváhagyja  a  József
Attila Könyvtár 2020. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét.

Felelős: - a határozat közléséért:
              a polgármester 
            - a határozat közlésében való közreműködésért:
              a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 24.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a  József Attila
Könyvtár igazgatóját, hogy az intézmény 1. ponttal elfogadott 2019. évi beszámolóját
és a 2. ponttal elfogadott 2020. évi munkatervét küldje meg a megyei hatókörű városi
könyvtár részére.

Felelős:   - a határozat közléséért:
        a polgármester 
      - a határozat közlésében való közreműködésért:
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
      - a határozat végrehajtásáért:
        a József Attila Könyvtár igazgatója

  Határidő: - a határozat közlésére: 2020. február 24.
                - a határozat végrehajtására: 2020. február 28.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  Intercisa  Múzeum  2019.  évi  beszámolójának  és  2020.  évi
munkatervének jóváhagyásáról című határozati javaslatot – 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 Önkormányzata Közgyűlésének
97/2020. (II.13.) határozata

az Intercisa Múzeum 2019. évi beszámolójának és 
2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa
Múzeum 2019. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését.

Felelős: - a határozat közléséért:
              a polgármester 
            - a határozat közlésében való közreműködésért:
              a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 28.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa
Múzeum 2020. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét.

Felelős: - a határozat közléséért:
              a polgármester 
            - a határozat közlésében való közreműködésért:
              a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. február 28.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza állami és önkormányzati
közös működtetésére irányuló kérelem benyújtásáról című határozati javaslatot – 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   Önkormányzata   Közgyűlésének  
98/2020.     (II.13.)     határozata  

 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza állami és önkormányzati közös
működtetésére irányuló kérelem benyújtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése kezdeményezi  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  önkormányzati  és  állami  közös  működtetését  és
felhatalmazza a polgármestert a közös működtetésre irányuló tárgyalások lefolytatására és
a  kapcsolódó  dokumentumok  aláírására  azzal,  hogy  a  megtett  intézkedésekről  a
Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatni kell. 

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

                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a megtett intézkedést követő Közgyűlés időpontja
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetője  újbóli  megbízásának
kezdeményezéséről  című határozati  javaslatot  –  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   Önkormányzata   Közgyűlésének  
99/2020.     (II. 13.)     határozata  

 a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője újbóli megbízásának kezdeményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy foglal állást, hogy –
amennyiben Gyenes Józsefné megbízásával szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn
– kezdeményezi  az  intézményvezető  2020.  augusztus  1.  napjától  2025.  július  31.
napjáig történő újbóli megbízását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a polgármestert
arra, hogy a határozatot a Dunaújvárosi  Óvoda  részére küldje meg,  és  felkéri  a
Dunaújvárosi  Óvoda  nevelőtestületét,  hogy  az  1.  pontban  foglaltakról  hozza  meg
döntését. 
Egyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése tájékoztatja a
Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestületét, hogy a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22.
§  (3)  bekezdése  alapján  a  nyilvános  pályázat  kiírása  nélküli  magasabb  vezetői
megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.

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

      a humán szolgáltatási osztály vezetője
      a Dunaújvárosi Óvoda vezetője    

Határidő: 2020. március 10. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 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, Utassy
Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
100/  2020.     (II.13.)     határozata  

a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Muzsikáló Fiatalok
Alapítvány  (2400  Dunaújváros,  Kodály  Z.  u.  7.)  részére  176.872,- forint, azaz
százhetvenhatezer-nyolcszázhetvenkettő  forint  összegű  vissza  nem  térítendő
támogatást nyújt. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a Muzsikáló Fiatalok
Alapítvány  támogatására  a közgyűlés a 2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a mellékletének 9.16.
„Oktatási feladatok támogatásának tartaléka” sorát határozza meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott döntés alapján az  Alapítvánnyal az  előkészített  céltámogatási
szerződést írja  alá,  továbbá  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződés
aláírásától számított 15 napon belül.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester

                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                             a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
                             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2020. február 28.
                     - a szerződés aláírására: 2020. március 31.



23

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Villejuif  város
partnerkapcsolata  támogatásáról  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, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
101/2020. (II. 13.) határozata

a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Villejuif város partnerkapcsolata
támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a Dunaújvárosi
Gárdonyis Tanulókért Alapítvány  (2400 Dunaújváros, Római krt. 6.) részére a Villejuif
várossal  történő  partnerkapcsolati   rendezvények  támogatására   a  2020. évben
egyszeri 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  2020.  évi
költségvetési rendelete 5.  melléklet 17. „Dologi kiadások” soráról átcsoportosítással
biztosít fedezetet. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy a  Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét képező
támogatási szerződést írja alá, a kötelezettségvállalást a nyilvántartásba rögzítse, és
a határozatot az Alapítvány elnöke részére küldje meg.

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

Határidő: 2020. február 24.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
565/2019.  (X.03.)  határozatának  módosítására  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 14 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, Utassy Éva),  távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
102/  2020. (II.13.) határozata  

DMJVÖ Közgyűlése 565/2019.(X.03.) határozatának módosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  565/2019.(X.03.)
határozatával  döntött  a  „Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  Kollégium  épületének
kiviteli  terveinek  elkészítése  és  kivitelezése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapításáról.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  565/2019.(X.03.)
határozatának 7. pontját jelen határozat szerint módosítja:

„7. Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése 559/2019.(IX.27.)
határozatával döntött a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztése tárgyában létre-
jött Támogatási szerződés 2. számú módosításáról, mely szerződés 2019.09.27.-én
aláírásra került, melyben a Kollégium épületére vonatkozóan a feladatok el lettek külö-
nítve, de a költségek és az ahhoz tartozó forrás nem került külön elkülönítésre a fej-
lesztésen belül.  Amennyiben a Támogatási  szerződés 3. számú módosítása során
mind a Csarnok (I. ütem) és mind a Kollégium épületére (II. ütem) vonatkozóan, mind
a feladatok és mind a költségek el lesznek különítve / át lesznek csoportosítva, és
egyben a hiányzó forrást is biztosítja a Támogató, akkor fog rendelkezésre állni az 1.
pontban meghirdetett tárgyú közbeszerzési eljárás fedezete, és a hiányzó forrás az
önkormányzat erre a célra elkülönített számlára is átutalásra kerül.”

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály
                 osztályvezetője

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 28.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület
közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  DVG Zrt-vel  a  Budai  Nagy
Antal út kivitelezési munkái tárgyában megkötött vállalkozási szerződés felülvizsgálatáról
című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi
Konrád), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
103/  2020. (II.13.) határozata  

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 “Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projektre vonatkozó DVG Zrt-vel a Budai Nagy Antal út kivitelezési

munkái tárgyában megkötött vállalkozási szerződés felülvizsgálatáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozatával a
„TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése
Dunaújvárosban” projektre vonatkozó DVG Vagyonkezelő Zrt-vel a Budai Nagy Antal
út kivitelezési munkái tárgyában megkötött vállalkozói szerződés megkötésére hozott
512/2019. (IX.05.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  „TOP-6.1.5-16-DU1-
2018-00001  “Nyugati  gazdasági  terület  közlekedésfejlesztése  Dunaújvárosban”
projektre  vonatkozó DVG Vagyonkezelő  Zrt-vel  a  Budai  Nagy Antal  út  kivitelezési
munkáinak  ellátására  vonatkozó DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  2019.
szeptember  27-án  kötött  vállalkozási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséhez hozzájárul,  s egyben  felhatalmazza a polgármestert a határozat
1.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás aláírására.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a TOP-6.1.5-16-
DU1-2018-00001 projekt konzorciumi partnerét, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-t, hogy
a  projekt  megvalósítása  érdekében  a  Budai  Nagy  Antal  út  kivitelezési  munkái
tárgyában  folytasson  le  közbeszerzési  eljárást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat nevében.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester

   - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
     közreműködésért: 

                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
   - a határozat közléséért: 

                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:   2020.02.28.

                        - szerződések megszüntetése közös megegyezéssel szerződések
                          megkötésére
                       - a határozat közlésére
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Duna-parti  rendezvény  terület  villamos  energia
ellátásához  kiviteli  tervdokumentáció  elkészítése  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 14 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, Utassy Éva),  távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
104/  2020. (II.13.) határozata  

Dunaújváros Duna-parti rendezvény terület villamos energia ellátásához 
kiviteli tervdokumentáció elkészítése

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújváros Megyei
Jogú Város területén, a  dunaparti  rendezvény terület  villamos energia  ellátásához
szükséges tervezési feladatokat a FORTEN Bt.-től (2459 Rácalmás, Gárdonyi Géza u.
41.) rendeli meg, (összesen 320.000,- Ft) vállalkozási díjért.

2. Az  1.  pontban  felsorolt  feladatokra  a  fedezet  rendelkezésre  áll  a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok
–  13  db  nagyfelbontású  kamera,  1  db  munkaállomás  beszerzése  garanciális
visszatartás összege” sorrán.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert
az  1.  pontban  meghatározott  munka  elvégzésére  vonatozó  vállalkozási  szerződés
megkötésére.

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 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2020. február 21.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a „térfigyelő kamerák beszerzése 5 helyszínen-szelektív hulladékgyűjtők
mellett” tárgyú munkákhoz tartozó licenc vásárlására című határozati javaslatot – mellette
szavazott 14 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, Utassy Éva),  távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
105/  2020. (II.13.) határozata  

 “térfigyelő kamerák beszerzése 5 helyszínen-szelektív hulladékgyűjtők mellett”
tárgyú munkákhoz tartozó licenc vásárlására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  “térfigyelő kamerák
beszerzése 5 helyszínen-szelektív hulladékgyűjtők mellet” tárgyú munkákhoz tartozó
licenc  vásárlásához  kapcsolatos  szerződést  az  ERANDO  Biztonságtechnikai
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-vel  (székhely:  1149 Budapest,  Teve u. 51/B.)  köti
meg melynek költsége 621.450,- Ft + ÁFA (összesen bruttó 789.242,- Ft).

2. Az 1. pontban felsorolt feladatokra a fedezet rendelkezésre áll a Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8. „Közbiztonsági feladatok
–  13  db  nagyfelbontású  kamera,  1  db  munkaállomás  beszerzése  garanciális
visszatartás összege” sorról való átcsoportosításával.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert
az 1. pontban meghatározott beszerzéshez tartozó szerződés megkötésére.

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 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2020. február 21.

5. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az aljegyzőt,
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        az aljegyző
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri
telepére új  kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat  elfogadására című határozati
javaslatot – mellette szavazott 14 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, Utassy Éva), távol lévő 1 fő
(Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
106/2020. (II.13.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telepére 
új kutyakennelek beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadására

1.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
gyepmesteri telepere a 10 db új kennel beszerzését és telepítését bruttó 2.878.041,-Ft
összegért a SINB Kennel Szabó Gábor egyéni vállalkozótól rendeli meg.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  2020.  évi  költségvetés  7/b.  melléklet  „1.Városfejlesztés  és
rendezés”  fejezet  „1.  Gyepmesteri  telep  felújítása”  megnevezésű  soráról
átcsoportosítás útján biztosítja.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert  hogy a határozat első pontjában szereplő feladat vonatkozásában a
vállalkozási szerződést a SINB Kennel Szabó Gábor egyéni vállalkozóval írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. február 28.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy az 1.  pontban szereplő kötelezettségvállalást  a 2020.  évi  költségvetés soron
következő módosításának előkészítése alkalmával vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
    a polgármester

            - a költségvetés módosításnak  előkészítésében való
              közreműködésért:

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Hard  Dog  Race  Kft.  támogatási  kérelmével  kapcsolatosan  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  14  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, Utassy
Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
107/2020.   (II.13.)     határozata     

a Hard Dog Race Kft. támogatási kérelmével kapcsolatosan

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy a Hard
Dog  Race  Kft.  (1036  Budapest,  Lajos  utca  78.,  ügyvezető:  Púza  András)  2020.
március 10-15. között Dunaújvárosban megrendezze a Hard Dog Race (Not Just Run)
versenyt és utasítja a DVG Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a verseny időtartama
alatt  a  szervezők számára biztosítson sörpadokat,  kordonokat,  valamint  szállást  a
Szalki-szigeti  Kemping területén  500.000,-  Ft  erejéig  a  2020.  évi  költségvetés  5.a
melléklet 13. sport célok és feladatok egyéb kiadások sora terhére. 

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Hard Dog Race Kft.-vel a
Támogatói megállapodást megkösse.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                  a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

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

                        - a támogatói megállapodás aláírására: a határozat kézhezvételétől
                          számított 30 nap

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendelet  5.a  melléklet  13.  sport  célok  és
feladatok  egyéb  kiadások  sora  soron következő  módosításakor  vegye  figyelembe,
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Hajdu Jonatán és Kiss Balázs olimpiai  kvótaszerző versenyen való
felkészülésének támogatásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
108/2020.   (II.13.)     határozata     

Hajdu Jonatán és Kiss Balázs olimpiai kvótaszerző versenyen való felkészülésének
támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  eltekint  a  pályázat
benyújtásának kötelezettségétől,  és a Dunaferr  Sportegyesület (2400 Dunaújváros,
Eszperantó  út  4.)   részére  bruttó  400.000,-  Ft,  azaz  bruttó  Négyszázezer  forint
támogatást  nyújt  a  Dunaferr  Sportegyesület  kajak-kenu  és  sárkányhajó
szakosztályának két versenyzője Hajdu Jonatán és Kiss Balázs olimpiai kvótaszerző
versenyen való felkészülésének költségeihez a 2020. évi költségvetés 5.a melléklet
13. sport célok és feladatok egyéb kiadások sora terhére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1. pontban
meghatározott  döntés  alapján  a  Dunaferr  Sportegyesülettel  a  céltámogatási
szerződést kösse meg azt követően,  hogy az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm.  rendelet  alapján  az  európai  uniós  források
felhasználásáért  felelős  miniszter  előzetes  felülvizsgálata  eredményeként  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  szerződéstervezetnek az  európai  uniós  források felhasználásáért  felelős
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

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

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

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától
                számított 30 nap

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése  5.a  melléklet  13.  sport  célok  és  feladatok
egyéb  kiadások  sora soron következő  módosításakor  vegye  figyelembe,  egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
              -  a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
              -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
              -  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Szabó  Zsolt  alpolgármester  módosító  javaslatáról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 13 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, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Cserna
Gábor), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
109/2020.   (II.13.)     határozata     

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadta  Szabó  Zsolt
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati  javaslat 1. pontjában
törlésre  kerüljön  az  „azzal,  hogy  az  Önkormányzat  nem  kívánja  megtéríteni  a  fenti
költségeket” szövegrész.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
110/2020.   (II.13.)     határozata     

a 40. Arany Üst nemzetközi korosztályos úszóverseny támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  eltekint  a  pályázat
benyújtásának  kötelezettségétől,  és  a  Dunaferr  Sportegyesület  részére  bruttó
1.500.000,-  Ft  támogatást  biztosít  a  2020.  április  7.  és 10.  között  megrendezésre
kerülő Arany Üst nemzetközi korosztályos úszóverseny rendezésének költségeihez,
valamint utasítja a DVG Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a verseny időtartama alatt
a Fabó Éva Sportuszoda 50-es medencéjének és öltőzőinek használatát, a sportolók
részére térítésmentesen biztosítsa. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1. pontban
meghatározott  döntés  alapján  a  Dunaferr  Sportegyesülettel  a  céltámogatási
szerződést kösse meg azt követően,  hogy az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm.  rendelet  alapján  az  európai  uniós  források
felhasználásáért  felelős  miniszter  előzetes  felülvizsgálata  eredményeként  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  szerződéstervezetnek az  európai  uniós  források felhasználásáért  felelős
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

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

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

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától
                számított 30 nap

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése  5.a  melléklet  13.  sport  célok  és  feladatok
egyéb  kiadások  sora soron következő  módosításakor  vegye  figyelembe,  egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Nemzeti  Sportközpontok  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési  megállapodás  elfogadásáról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
111/2020.   (II.13.)     határozata     

a Nemzeti Sportközpontok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodás elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, természetben a
Dunaújváros,  Eszperantó  út  4.  (Hrsz.:  316/7)  szám  alatt  található  Dunaújvárosi
Tornacsarnok  energetikai  korszerűsítése  megtörténjen,  melyhez  önkormányzati
forrást nem biztosít.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt és az 1. pontban hivatkozott,
egyeztetés alatt  álló együttműködési  megállapodást,  a lényeges tartalmi  elemekkel
aláírja, egyben utasítja a határozat közlésére.

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

 a városüzemeltetési és beruházási osztály 
Határidő: - a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

                   - az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését
                          követő 30 napon belül
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a pályázat kiírásárára a Juharos étterem bérbeadásáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi
Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
112/2020. (II.13.) határozata

pályázat kiírására a Juharos étterem bérbeadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a
DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.  (továbbiakban:  DVG Zrt.)  albérletbe adja  az
önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képző,  dunaújvárosi  325/4  helyrajzi  számú,
természetben  2400  Dunaújváros,  Hunyadi  János  út  4/1.  szám  alatti,  1744  m2

nagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlant. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a
hivatkozott  ingatlan  bérbeadására  a  DVG  Zrt.  nyilvános  pályázatot  írt  ki  jelen
határozat melléklete szerint.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  DVG Zrt.
igazgatóságának elnökét, hogy a nyertes pályázóval bérleti szerződést készítsen elő
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nevében  és  helyett,  egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a vagyonkezelési osztály vezetője
                a DVG Zrt. igazgatóságának elnöke
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő 8 napon belül
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  dunaújvárosi  3689/2  helyrajzi  szám  alatt  felvett  „kivett  magánút”
megnevezésű ingatlan megvásárlásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14
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, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
113/2020. (II.13.)   határozata  

dunaújvárosi 3689/2 helyrajzi szám alatt felvett „kivett magánút” megnevezésű
ingatlan megvásárlásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése úgy  határoz,  hogy
viszontajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosa, az ELITE Club Kereskedelmi, Szolgáltató
és Építőipari Kft. (képv: Varga Edit Margit)  részére a tulajdonát képező, Dunaújváros
belterület  3689/2  helyrajzi  szám  alatt  felvett  1876  m2  területű,  “kivett  magánút”
megnevezésű  ingatlan  megvásárlására bruttó  3.900.000  Ft,  azaz  hárommillió-
kilencszázezer forint vételáron, egyben nyilatkozik, hogy az ELITE Club Kereskedelmi,
Szolgáltató és Építőipari Kft. által tett ajánlatot nem fogadja el.

 
2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a

polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan megvásárlására tett ajánlat
elfogadása  esetén  a  tulajdonos  képviselője  által  előkészített,  jelen  határozat
mellékleteként csatolt adásvételi szerződést írja alá.

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

                a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését
                követő 8 napon belül

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

4. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen  határozat  1.
pontjában megjelölt vételárra bruttó  3.900.000  Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer
forint  összeget  biztosít  az  5.  melléklet  vagyonkezelési  feladatok  dologi  kiadások
sorról  történő  átcsoportosítással  a  2020.  évi  költségvetés  7.a.  melléklet  14.  cím
ingatlan vásárlás újonnan sorára.

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



38

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

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

határozat  4.  pontjában  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

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

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a  közgyűlés  a  Göllner  Mária  Waldorf  Pedagógiai  Alapítvány által  épületfelújításra
fordított költségek bérleti díjba történő beszámámítási kérelméről című 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), tartózkodott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád),
távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
114/2020.     (II.20.)      határozata     

 a Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által
épületfelújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámítási kérelméről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (továbbiakban:  Önkormányzat)  a
Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz.
3.)  (továbbiakban:  Alapítvány)  2023. augusztus 31.  napjáig tartó bérleti  szerződést
kötött az önkormányzat tulajdonát képező, 2400 Dunaújváros Magyar út 49. szám alatt
található  épület-együttesből  971  m2  nagyságú  új  épület  megjelölésű  ingatlanra.  A
bérleti szerződés szerint az Alapítvány bruttó 13.256.267,- Ft összegben felújíthatja az
Iskola épületét, mely összeg a bérleti díj összegébe beszámításra kerül. Az Alapítvány
1.684.000,- Ft-tal túllépte a bérleti szerződésben meghatározott összeget és kéri ezen
költségei, illetve a további tervezett felújítások költségei (4.708.348,- Ft), mindösszesen
6.392.348,- Ft bérleti díjba történő beszámításhoz való hozzájárulást.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  -  figyelemmel  a
költségvetés  jelenlegi  helyzetére  -  nem  támogatja  jelen  határozat  1.  pontjában
hivatkozott  beszámítási  kérelmet,  az  Alapítvány  a  hatályos  bérleti  szerződésben
foglaltak szerint bérleti díjat köteles fizetni és a beruházások értékének megtérítésére a
bérleti szerződés megszűnésekor sem tarthat igényt az Önkormányzattól.

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

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

Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                megküldést követő 8 napon belül
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatójának visszahívásáról és új
igazgató  megválasztásáról  című 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), tartózkodott 3 fő
(Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  1  fő  (Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
115/  2020. (II.13  .  )     határozata   

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatójának visszahívásáról és 
új igazgató  megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló  15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §  (2)
bekezdése 5) pontja alapján a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat (2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 7.) igazgatóját, Gergő Edmondot 2020. február 29-i hatállyal visszahívja
és a vállalat új igazgatójának  Duka Lászlót  választja meg 2020. március 1. napjától
2021. május 31. napjáig feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, bruttó
100.000.- Ft/hó munkabér ellenében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert  a  határozati  javaslat  mellékletét  képező  munkaszerződés  aláírására,
valamint jelen határozatban foglaltak szerint, a vállalat által előkészített alapító okirat
módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:   - a határozat közléséért:
      a polgármester

              - a határozat végrehajtásáért:
      a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója

               - a határozat közlésében való közreműködésért:            
                       a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való
                  megérkezését követő 8 napon belül

                        - az alapító okirat és a munkaszerződés aláírására: a határozat
                          közlését követő 30 napon belül
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének  visszahívásáról  és  új
ügyvezető megválasztásáról című 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
2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő
(Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
116/  2020. (II.13.) határozata   

az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és 
új ügyvezető megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló  15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2)
bekezdése 5) pontja alapján az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út
106/B.) ügyvezetőjét, Gergő Edmondot 2020. február 29-i hatállyal visszahívja és a
társaság új ügyvezetőjének Dr. Huszti Zsoltot választja meg 2020. március 1. napjától
2021. május 31-ig szóló, határozott időtartamra azzal, hogy az ügyvezetői feladatait
megbízási jogviszonyban látja el, bruttó 100.000,- Ft/hó díjazás mellett.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására,
valamint jelen határozatban foglaltak szerint, a társaság által előkészített alapító okirat
módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős:  - a határozat közléséért:
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásáért:
                  az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való
                   megérkezését követő 8 napon belül

                          - az alapító okirat és a megbízási szerződés aláírására: a határozat
                            közlését követő 30 napon belül



42

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról
és  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 11 fő (Barta EndreMezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
117/  2020. (II.13  .  )     határozata   

az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és 
új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015. (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)
bekezdése 5) pontja alapján az Innopark Nonprofit  Kft. felügyelőbizottsági tagját, Dr.
Huszti  Zsoltot  2020.  február  29-i  hatállyal  visszahívja  és  a  taggyűlésnek  javasolja
Motyovszki Mátyást új felügyelőbizottsági tagnak megválasztani, 2020. március 1-től
2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra, díjazás nélkül.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a  határozat  közlésére,  továbbá felhatalmazza 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 határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                  a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz
                   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 az Innopark Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadásáról
című 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),  tartózkodott  2  fő  (Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád),  távol  lévő  2  fő  (Cserna  Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
118/  2020. (II.13.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat mellékletét
képező,  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  felügyelőbizottsága  ügyrendjét  elfogadja,  egyben
felhatalmazza  a polgármester a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
                 a polgármester
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                 8 napon belül
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó egyéni vállalkozó megbízásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna
Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
119/2020. (II.13.)   határozata  

Stotz Gyula ellenőrzési szaktanácsadó egyéni vállalkozó megbízásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,  hogy  az
önkormányzat  esetleges ÁSZ vizsgálatára való felkészülésével,  valamint a vizsgálat
során  az  eljárási  cselekmények  támogatása  vonatkozásában,  valamint  az
önkormányzat  hivatalában,  illetőleg  tulajdonában  (résztulajdonában)  álló  gazdasági
társaságok működése tekintetében felmerült  esetleges gazdasági  szabálytalanságok
szakértői  véleményezésével,  továbbá amennyiben  adott  szakkérdésekben  független
igazságügyi szakértő kirendelése indokolt, ezzel összefüggő szaktanácsadási feladatok
ellátásával,  adott  eljárási  cselekmények  során  az  Önkormányzat  támogatásával,
szükség  esetén  képviseletével  Stotz  Gyula  ellenőrzési  szaktanácsadót  bízza  meg
15.000,-  /Tizenötezer/  Ft  +  ÁFA  munkaóra  megbízási  díj  ellenében  a  határozat
mellékletét képező megbízási keretszerződés szerint.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert jelen határozat 1. pontja szerinti megbízási keretszerződés aláírására.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1.
pontban meghatározott  megbízási díjra  bruttó 9.525.000,- Ft, azaz bruttó kilencmillió-
ötszázhuszonötezer  forint  keretösszeget biztosít  a  2020.  évi  önkormányzati
költségvetésében az 5. melléklet vagyonkezelési feladatok dologi kiadások sorról. 

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

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                  megérkezésétől számított 8 napon belül

                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 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 a szerződés alapján.

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

    a vagyonkezelési osztály vezetője
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Határidő:  a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 napon
                 belül

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a  3. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye  figyelembe,
egyben felhatalmazza a polgármestert  a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

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

          a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
  - a költségvetés tervezéséért:

          a jegyző
        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/12-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról 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, Utassy
Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Pintér  Tamás,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
120/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/12-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/12-1/2020. számú, az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  október  30.  napján  megtartott  rendkívüli  nyílt
ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2019. október 30-ai ülése összehívására nem
szabályszerűen  került  sor,  egyúttal  kijelenti,  hogy  a  közgyűlés  és  bizottságai
működésük  során  az  SZMSZ  ülések  összehívására  vonatkozó  rendelkezéseit  a
jövőben betartják.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kijelenti,  hogy  a
bizottságok 2019. október 30-ai ülésén, a közgyűlés alakuló ülését követően egy nappal
az előterjesztések elektronikus postázásához szükséges feltételek nem voltak adottak,
ezért az SZMSZ bizottsági ülés összehívására vonatkozó rendelkezései a gyakorlatban
nem voltak alkalmazhatóak. A bizottság elnöke az alakuló ülésen szóban tájékoztatta a
megválasztott képviselő és nem képviselő bizottsági tagokat arról, hogy az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság bizottság 2019. október 30-án 16.30 órai kezdettel ülést tart.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  nem vitatja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  október  30-ai  rendkívüli  nyílt  üléséről
készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottságot, hogy soron következő rendes ülésén a bizottság 2019.
október 30-ai rendkívüli  nyílt  ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki, melynek során
rögzítse az ülés helyét.
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  október  30-ai  nyílt  ülésén  a  bizottság
eljárása nem felelt  meg az Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak
akkor, amikor az ülésen nem került ismertetésre a döntési javaslatok pontos tartalma,
és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a  törvényességi
felhívásban foglaltak szerint járnak el, a döntési javaslatok tartalma ismertetésre kerül.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  eljárása  jogszabálysértő  volt  akkor,  amikor  a
napirendi pontok levételéről egy határozattal döntött és nem külön-külön, és kijelenti,
hogy működése során a közgyűlés és bizottságai a törvényességi felhívásban foglaltak
szerint járnak el.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  október  30-ai  nyílt  ülésén  hozott
határozatok  megjelölése  nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a
jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele során megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ában és 19. §-
ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint már módosította.

8. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,  hogy az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  október  30-ai  nyílt  üléséről  készült
jegyzőkönyv  a  valóságnak  megfelelően  tartalmazza  a  694.  sorszámú  határozatra
vonatkozóan  a  szavazás  számszerű  eredményének  megállapítását  (egy  fő  nem
szavazott), azonban zavart okozhat az, hogy a jegyzőkönyv szerint a bizottság tagjai
„egyhangúlag”  fogadták  el  a  napirendi  pontok  levételét,  amelyhez  a  jelenlévő  hét
bizottsági tag egyetértése lett volna szükséges.

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a törvényességi
felhívás  7.  pontjában  foglaltakat,  melyre  figyelemmel  a  közgyűlés  állandó
bizottságainak ügyrendjét hatályon kívül helyezte.

10. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,  hogy az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. október 30-ai rendkívüli nyílt ülésének 2.
napirendi pontja szóbeli előterjesztés volt, amelyet a bizottság elnöke adott elő, ahhoz
írásbeli  előterjesztés nem készült,  elismeri,  hogy a jegyzőkönyv nem tartalmazza a
szóbeli előterjesztést.

11. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,  hogy az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. október 30-ai nyílt ülésén véleményezte „az
önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  gazdasági  társaságok
önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjainak visszahívására és
új igazgatósági tagok megválasztására” című elterjesztést.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének az  az  álláspontja,
hogy az előterjesztés tartalmazta a bizottság által közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánított  I-VI.  határozati  javaslatot,  azok  megfeleltek  az  SZMSZ  17.  §  (4)
bekezdésében foglaltaknak.

12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 28.
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/11-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról 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, Utassy
Éva),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Pintér  Tamás,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
121/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/11-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/11-1/2020. számú, a pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30. napján megtartott nyílt
ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  2019.  október  30-ai  ülése
összehívására nem szabályszerűen került sor, egyúttal kijelenti, hogy a közgyűlés és
bizottságai  működésük  során  az  SZMSZ  ülések  összehívására  vonatkozó
rendelkezéseit a jövőben betartják.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kijelenti,  hogy  a
bizottságok 2019. október 30-ai ülésén, a közgyűlés alakuló ülését követően egy nappal
az előterjesztések elektronikus postázásához szükséges feltételek nem voltak adottak,
ezért az SZMSZ bizottsági ülés összehívására vonatkozó rendelkezései a gyakorlatban
nem voltak alkalmazhatóak. A bizottság elnöke az alakuló ülésen szóban tájékoztatta a
megválasztott képviselő és nem képviselő bizottsági tagokat arról,  hogy a pénzügyi,
gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  október  30-án 16.00 órai  kezdettel
ülést tart. 

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Önkormányzata  nem  vitatja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30-ai nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottságot,  hogy soron következő rendes ülésén a
bizottság 2019. október 30-ai rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki,
melynek során rögzítse az ülés helyét.
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5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30-ai nyílt ülésén a
bizottság  eljárása  nem  felelt  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdésének  h)  pontjában
foglaltaknak  akkor,  amikor  az  ülésen  nem került  ismertetésre  a  döntési  javaslatok
pontos  tartalma,  és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a
törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el,  a  döntési  javaslatok  tartalma
ismertetésre kerül.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság eljárása jogszabálysértő volt akkor,
amikor a napirendi pontok levételéről egy határozattal döntött és nem külön-külön, és
kijelenti, hogy működése során a közgyűlés és bizottságai a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint járnak el.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30-ai nyílt ülésén
hozott határozatok megjelölése nem felel meg a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele során megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ában és 19. §-
ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint már módosította.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30-ai nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv tartalmazza a 2. sorszámú határozatra vonatkozóan a szavazás
számszerű eredményének megállapítását a 3. sorszámú határozatban, de felhívja arra
a bizottság figyelmét, hogy ülésein a napirendek elfogadásakor a szavazás számszerű
eredményét a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv a megfelelő helyen tartalmazza.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
törvényességi  felhívás  8.3.  pontjában  foglaltakat,  melyre  figyelemmel  a  közgyűlés
állandó bizottságai által elfogadott ügyrendeket hatályon kívül helyezi.

10. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30-ai nyílt ülésének
2.  napirendi  pontja  szóbeli  előterjesztés  volt,  amelyet  a  bizottság elnöke adott  elő,
ahhoz írásbeli előterjesztés nem készült, elismeri, hogy a jegyzőkönyv nem tartalmazza
a szóbeli előterjesztést.

11. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. október 30-ai nyílt ülésén
véleményezte „az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására és új
tagok  megválasztására,  valamint  a  DVG  Zrt.-nél  az  igazgatóság  tagjainak
visszahívására és új igazgatósági tagok megválasztására” című elterjesztést.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének az  az  álláspontja,
hogy az előterjesztés tartalmazta a bizottság által közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánított  I-VI.  határozati  javaslatot,  azok  megfeleltek  az  SZMSZ  17.  §  (4)
bekezdésében foglaltaknak.

12. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság elnöke ülésvezetői  feladatkörében elmulasztotta  a nyílt  ülést  berekeszteni,
ezért az ülés vezetése jogszabálysértő volt, az SZMSZ 22. § (1) bekezdés i) pontjába
ütközött,  melyre  tekintettel  felhívja  a  bizottsági  ülések  vezetőit,  hogy  az  ülés
berekesztését a jövőben ne mulasszák el.

13. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 28.
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/13-1/2020. számú törvényességi
felhívásának  megtárgyalásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő
(Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Raduka  Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő
(Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
122/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/13-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/13-1/2020. számú, a közgyűlés
2019.  október  31.  napján  megtartott  rendkívüli  nyílt  ülésével  kapcsolatos
törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
közgyűlés  meghívója  nem  tartalmazta  az  előzetesen  tárgyaló  bizottságok
megnevezését, nem felelt meg az SZMSZ ülés napján hatályos 12. § (2) bekezdés e)
pontjában foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az ülésről
készült  jegyzőkönyv és  melléklete  nem felelt  meg az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés d)
pontjában és az ülés napján hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak,
ezért jogszabálysértő volt.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az ülés
napján hatályos  SZMSZ 29. § (4) bekezdésének a jegyzőkönyvvezető választására
vonatkozó része nem felelt  meg az  Mötv.  52.  §  (2)  bekezdésében és  a  81.  §  (3)
bekezdésében  foglaltaknak,  mert  jogszabályi  rendelkezések  alapján  a  közgyűlési
ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről  a jegyzőnek kell  gondoskodnia, és a hivatali
dolgozók feladatait a jegyző határozza meg. A hatályos törvényi rendelkezésekkel való
összhang megteremtése érdekében a közgyűlés az SZMSZ-t módosította.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
közgyűlés eljárása jogszabálysértő volt akkor, amikor a napirendi pontok levételéről egy
határozattal döntött és nem külön-külön, és kijelenti, hogy működése során a közgyűlés
és bizottságai a törvényességi felhívásban foglaltak szerint járnak el.
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy a
2019. október 31-ei ülésen elfogadott 29/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályba
léptető rendelkezése a Jat. 7. § (2) bekezdésével és a Jszr. 1. melléklet 9.2.3. pontjával
ellentétes, ezért jogszabálysértő volt.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tájékoztatja  a  Fejér
Megyei  Kormányhivatalt,  hogy  a  törvényességi  felhívásban  jelzett  jogszabálysértést
észlelte, mely alapján az SZMSZ 61. § (1) bekezdését 2019. december 19. napján
megtartott ülésén módosította. 

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a 2019.
október  31-ei  ülésen  elfogadott  29/2019.  (X.31.)  önkormányzati  rendelet  1.  §-a
törvénysértő volt, a Jat. 8. § (1) bekezdésébe ütközött.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tájékoztatja  a  Fejér
Megyei  Kormányhivatalt,  hogy  a  törvényességi  felhívásban  jelzett  jogszabálysértést
észlelte, mely alapján az SZMSZ 61. § (1) bekezdését 2019. december 19. napján
megtartott ülésén módosította. 

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  „az
önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  gazdasági  társaságok
önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjainak visszahívására és
új  igazgatósági  tagok  megválasztására”  című  elterjesztéshez  kapcsolódó  614.-619.
sorszámú határozatok meghozatalához vezető döntéshozatali eljárása jogszabálysértő
volt,  mert  az  ülés  napján  hatályos  SZMSZ  19.  §  (1)  bekezdésében  és  29.  §  (2)
bekezdésében  foglalt  rendelkezéseket  nem  tartotta  be,  azaz  a  bizottságok  nem
véleményezték a módosított  előterjesztést, továbbá a módosító javaslatról,  majd azt
követően a teljes módosító javaslatról nem hozott külön-külön döntést a közgyűlés. A
közgyűlés  kijelenti,  hogy  működése  során  az  SZMSZ  hivatkozott  rendelkezéseit
működése során betartja.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
614.-619. sorszámú határozatok végrehajtása részben megtörtént, azaz a változások a
cégjegyzékben  már  bejegyzésre  kerültek,  illetve  ahol  a  cégbírósági  eljárás  során
szükséges volt – a 618. sorszámú határozat esetében – a határozatot módosította,
melyre figyelemmel a 614.-619. sorszámú határozatai megerősíti.

10. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
tanácsnokok  megválasztásáról  szóló  625.  sorszámú határozata  jogszabálysértő,  az
Mötv. 58. § (1)-(2) bekezdésébe ütközik.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jogszabálysértés
megszüntetése érdekében akként határoz, hogy a közgyűlés tanácsnokait külön-külön
határozatban ismételten megválasztja.



54

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. február 28.
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az idősügyi  és szociális  tanácsnok megválasztásáról  című határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Gombos István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr.  Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Pintér
Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
123/  2020. (II.13.) határozata  

az idősügyi és szociális tanácsnok megválasztásáról

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 625/2019.
(X.31) határozatában megválasztotta, idősügyi és szociális tanácsnoknak Utassy Éva
képviselőt 2020. február 13-ai hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az aljegyzőt,
hogy a határozat 1. pontja szerint megválasztott tanácsnok tiszteletdíjával kapcsolatos
és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              az aljegyző
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  625/2019.  (X.31.)
határozat alapján 2020. február 13. napjáig a tanácsnok részére folyósított tiszteletdíj
visszafizetésétől eltekint.
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés a közbiztonsági tanácsnok megválasztásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
124/  2020. (II.13.) határozata  

a közbiztonsági tanácsnok megválasztásáról

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 625/2019.
(X.31)  határozatában  megválasztotta,  közbiztonsági  tanácsnoknak  Orosz  Csaba
képviselőt 2020. február 13-ai hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az aljegyzőt,
hogy a határozat 1. pontja szerint megválasztott tanácsnok tiszteletdíjával kapcsolatos
és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              az aljegyző
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  625/2019.  (X.31.)
határozat alapján 2020. február 13. napjáig a tanácsnok részére folyósított tiszteletdíj
visszafizetésétől eltekint.
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Mezei Zsolt alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés az ifjúságügyi tanácsnok megválasztásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
125/  2020. (II.13.) határozata  

az ifjúságügyi tanácsnok megválasztásáról

1. Mint ahogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 625/2019.
(X.31) határozatában megválasztotta,  ifjúságügyi  tanácsnoknak Raduka Zsuzsanna
képviselőt 2020. február 13-ai hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: azonnal

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az aljegyzőt,
hogy a határozat 1. pontja szerint megválasztott tanácsnok tiszteletdíjával kapcsolatos
és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
              az aljegyző
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: 2020. február 29.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  625/2019.  (X.31.)
határozat alapján 2020. február 13. napjáig a tanácsnok részére folyósított tiszteletdíj
visszafizetésétől eltekint.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/340-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
126/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/340-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/340-1/2020. számú, az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  december  3.  napján  megtartott  rendkívüli  nyílt
ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  nem vitatja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  december  3-ai  rendkívüli  nyílt  üléséről
készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottságot, hogy soron következő rendes ülésén a bizottság 2019.
december 3-ai rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki, melynek során
rögzítse az ülés helyét.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság 2019.  december 3-ai  nyílt  ülésén a bizottság
eljárása nem felelt  meg az Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak
akkor, amikor az ülésen nem került ismertetésre a döntési javaslatok pontos tartalma,
és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a  törvényességi
felhívásban foglaltak szerint járnak el, a döntési javaslatok tartalma ismertetésre kerül.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2019.  december  3-ai  nyílt  ülésén  hozott
határozatok  megjelölése  nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a
jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele során megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ában és 19. §-
ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint már módosította.
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6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság napirendet elfogadó 791., 792. és 795. sorszámú
határozatai nem feleltek meg az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért
jogszabálysértők,  és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a
törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el,  a  napirend  elfogadása  egy
alakszerű,  számozott  határozattal  történik.  A  közgyűlés  megjegyzi,  hogy  az  ülésről
készített  jegyzőkönyv  4-5.  oldalán  a  bizottság  által  elfogadott  napirend  kétséget
kizáróan  megállapítható,  melyre  figyelemmel  nem  utasítja  a  bizottságot  az  ülés
megismétlésére.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság 797. sorszámú határozatának megjelölése ellentétes az 5/2019. (III.13.) IM
rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakkal, mert a döntés megjelölése nem a
valós  időpontot  tartalmazza,  melyre  figyelemmel  utasítja  a  bizottságot  a  határozat
megjelölésének módosítására.

8. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,  hogy az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 3-ai nyílt ülésén véleményezte
„az  önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  gazdasági  társaságok
önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására” című elterjesztést.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének az  az  álláspontja,
hogy az előterjesztés tartalmazta a bizottság által közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánított  I-VII.  határozati  javaslatot,  azok  megfeleltek  az  SZMSZ  17.  §  (4)
bekezdésében foglaltaknak.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság elnöke ülésvezetői  feladatkörében elmulasztotta  a nyílt  ülést  berekeszteni,
ezért az ülés vezetése jogszabálysértő volt, az SZMSZ 22. § (1) bekezdésébe ütközött,
melyre figyelemmel felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülés berekesztésére vonatkozó
rendelkezésnek tegyen eleget.

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 16.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/339-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
127/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/339-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/339-1/2020. számú, a pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  2019.  december  3.  napján  megtartott
rendkívüli nyílt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  Önkormányzata  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi,  gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  december 3-ai  rendkívüli
nyílt üléséről készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottságot,  hogy soron következő rendes ülésén a
bizottság 2019. december 3-ai rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki,
melynek során rögzítse az ülés helyét.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 3-ai nyílt ülésén a
bizottság  eljárása  nem  felelt  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdésének  h)  pontjában
foglaltaknak  akkor,  amikor  az  ülésen  nem került  ismertetésre  a  döntési  javaslatok
pontos  tartalma,  és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a
törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el,  a  döntési  javaslatok  tartalma
ismertetésre kerül.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Önkormányzata  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 3-ai nyílt ülésén
hozott határozatok megjelölése nem felel meg a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele során megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ában és 19. §-
ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint már módosította.
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6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság napirendet elfogadó 94. sorszámú
határozata  nem felelt  meg  az  SZMSZ  51.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak,  ezért
jogszabálysértő,  és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a
törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el,  a  napirend  elfogadása  egy
alakszerű, számozott határozattal történik.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 3-ai nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv tartalmazza a 94. sorszámú határozatra vonatkozóan a szavazás
számszerű eredményének megállapítását a 96. sorszámú határozatban, de felhívja arra
a bizottság figyelmét, hogy ülésein a napirendek elfogadásakor a szavazás számszerű
eredményének megállapítását  a  bizottság üléséről  készült  jegyzőkönyv a megfelelő
helyen, a határozat előtt tartalmazza.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 3-ai nyílt ülésén
véleményezte „az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági
társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívására és új
tagok megválasztására” című elterjesztést.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének az  az  álláspontja,
hogy az előterjesztés tartalmazta a bizottság által közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánított  I-VII.  határozati  javaslatot,  azok  megfeleltek  az  SZMSZ  17.  §  (4)
bekezdésében foglaltaknak.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
határozat címének és tartalmának összhangban kell állnia, és kijelenti, hogy működése
során a közgyűlés és bizottságai erre figyelemmel lesznek.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság elnöke ülésvezetői  feladatkörében elmulasztotta  a nyílt  ülést  berekeszteni,
ezért az ülés vezetése jogszabálysértő volt, az SZMSZ 22. § (1) bekezdésébe ütközött,
melyre figyelemmel felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülés berekesztésére vonatkozó
rendelkezésnek tegyen eleget.

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 16.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/341-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
128/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/341-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/341-1/2020. számú, az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi bizottság  2019.  december  5.  napján  megtartott  rendkívüli  nyílt
ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi bizottság  2019.  december  5-ei  rendkívüli  nyílt  üléséről
készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottságot, hogy soron következő rendes ülésén a bizottság 2019.
december 5-ei rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki, melynek során
rögzítse az ülés helyét.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi bizottság 2019.  december 5-ei  nyílt  ülésén a bizottság
eljárása nem felelt  meg az Mötv. 52. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak
akkor, amikor az ülésen nem került ismertetésre a döntési javaslatok pontos tartalma,
és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a  törvényességi
felhívásban foglaltak szerint járnak el, a döntési javaslatok tartalma ismertetésre kerül.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi bizottság  2019.  december  5-ei  nyílt  ülésén  hozott
határozatok  megjelölése  nem  felel  meg  a  Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a
jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele során megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ában és 19. §-
ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint már módosította.
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6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság elnöke ülésvezetői  feladatkörében elmulasztotta  a nyílt  ülést  berekeszteni,
ezért az ülés vezetése jogszabálysértő volt, az SZMSZ 22. § (1) bekezdésébe ütközött,
melyre figyelemmel felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülés berekesztésére vonatkozó
rendelkezésnek tegyen eleget.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 16.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/342-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
129/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/342-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/342-1/2020. számú, a pénzügyi,
gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  2019.  december  5.  napján  megtartott
rendkívüli nyílt ülésével kapcsolatos törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottsági  ülés  meghívójában  a  bizottsági  ülés  dátuma  naptári  nappal  nem  lett
megjelölve,  de  megállapítja,  hogy  a  meghívó  kiküldését  tartalmazó  értesítés
tartalmazza az ülés időpontját dátummal megjelölésével együtt, továbbá az SZMSZ 12.
§ (7) bekezdése alapján a bizottsági tagok telefonon történő értesítése is megtörtént,
amellyel a bizottság határozatképessége biztosított volt.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi,  gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság 2019.  december 5-ei  rendkívüli
nyílt üléséről készült jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülés helyét, ezért törvénysértő.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  pénzügyi,
gazdasági és városüzemeltetési bizottságot,  hogy soron következő rendes ülésén a
bizottság 2019. december 5-ei rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvet javítsa ki,
melynek során rögzítse az ülés helyét.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 5-ei nyílt ülésén a
bizottság  eljárása  nem  felelt  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdésének  h)  pontjában
foglaltaknak  akkor,  amikor  az  ülésen  nem került  ismertetésre  a  döntési  javaslatok
pontos  tartalma,  és  kijelenti,  hogy  működése  során  a  közgyűlés  és  bizottságai  a
törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el,  a  döntési  javaslatok  tartalma
ismertetésre kerül.
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6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 5-ei nyílt ülésén
hozott határozatok megjelölése nem felel meg a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
közzététele során megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 15. §-ában és 19. §-
ában foglaltaknak, mellyel összefüggésben az SZMSZ-t a törvényességi felhívásban
foglaltak szerint már módosította.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  napirendet  elfogadó  107.
sorszámú határozata nem felelt meg az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében foglaltaknak,
ezért jogszabálysértő, és kijelenti, hogy működése során a közgyűlés és bizottságai a
törvényességi  felhívásban  foglaltak  szerint  járnak  el,  a  napirend  elfogadása  egy
alakszerű, számozott határozattal történik.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 5-ei nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv tartalmazza a 107. sorszámú határozatra vonatkozóan a szavazás
számszerű eredményének megállapítását a 109. sorszámú határozatban, de felhívja
arra  a  bizottság  figyelmét,  hogy  ülésein  a  napirendek  elfogadásakor  a  szavazás
számszerű eredményének megállapítását a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv a
megfelelő helyen, a határozat előtt tartalmazza.

8. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
határozat címének és tartalmának összhangban kell állnia, és kijelenti, hogy működése
során a közgyűlés és bizottságai erre figyelemmel lesznek.

9. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság elnöke ülésvezetői  feladatkörében elmulasztotta  a nyílt  ülést  berekeszteni,
ezért az ülés vezetése jogszabálysértő volt, az SZMSZ 22. § (1) bekezdésébe ütközött,
melyre figyelemmel felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülés berekesztésére vonatkozó
rendelkezésnek tegyen eleget.

10. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
bizottság  jegyzőkönyve  nem felelt  meg  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában
foglaltaknak  akkor,  amikor  a  megjelentek  között  nem  tüntette  fel  dr.  Molnár  Attila
aljegyzőt annak ellenére, hogy a bizottság az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsággal
együttes ülést tartott, melyen az aljegyző jelen volt.

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 16.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy a közgyűlés  a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/343-1/2020. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
130/  2020. (II.13.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/343-1/2020. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/343-1/2020. számú, a közgyűlés
2019.  december  5.  napján  megtartott  rendkívüli  nyílt  ülésével  kapcsolatos
törvényességi felhívását.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  továbbra  sem vitatja,
hogy  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  alakuló  ülésének  összehívása  nem  volt
szabályszerű, azonban rögzíti, hogy ezt a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1187-
1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én megtartott
nyílt ülésén orvosolta.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
közgyűlés  meghívója  nem  tartalmazta  az  előzetesen  tárgyaló  bizottságok
megnevezését, nem felelt meg az SZMSZ ülés napján hatályos 12. § (2) bekezdés e)
pontjában foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az ülésről
készült  jegyzőkönyv és  melléklete  nem felelt  meg az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés d)
pontjában és az ülés napján hatályos SZMSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak,
ezért jogszabálysértő volt.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az ülés
napján hatályos  SZMSZ 29. § (4) bekezdésének a jegyzőkönyvvezető választására
vonatkozó része nem felelt  meg az  Mötv.  52.  §  (2)  bekezdésében és  a  81.  §  (3)
bekezdésében  foglaltaknak,  mert  jogszabályi  rendelkezések  alapján  a  közgyűlési
ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről  a jegyzőnek kell  gondoskodnia, és a hivatali
dolgozók feladatait a jegyző határozza meg. A hatályos törvényi rendelkezésekkel való
összhang megteremtése érdekében a közgyűlés az SZMSZ-t módosította.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a 698.-
702. sorszámú határozatok meghozatala során nem tartotta be az SZMSZ 32. § (2)
bekezdésében foglalt eljárási szabályokat, ezért eljárása jogszabálysértő, és kijelenti,
hogy a jövőben a közbeszerzési eljárásokban név szerinti szavazást alkalmaz.
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7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  „az
önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  gazdasági  társaságok
önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására”  című  elterjesztéshez  kapcsolódó  704.-711.  sorszámú határozatok
meghozatalához  vezető  döntéshozatali  eljárása  jogszabálysértő  volt,  mert  az  ülés
napján hatályos SZMSZ 19. § (1) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket nem tartotta be, azaz a bizottságok nem véleményezték a módosított
előterjesztést,  továbbá a módosító  javaslatról,  majd azt  követően a teljes módosító
javaslatról  nem hozott  külön-külön döntést  a  közgyűlés.  A közgyűlés kijelenti,  hogy
működése során az SZMSZ hivatkozott rendelkezéseit működése során betartja.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy
a jelen határozatot a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    az aljegyző

Határidő: a határozat közlésére: 2020. március 16.



68

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság elnökének tájékoztatójának
elfogadásáról a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről című határozati javaslatot
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
131/  2020. (II.13.) határozata  

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatójának elfogadásáról a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság elnökének tájékoztatóját elfogadja és megállapítja, hogy a képviselő-testület
összes képviselője 2020. január 31-éig benyújtotta vagyonnyilatkozatát. 

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2020.  évi
szabadságának ütemezéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
132/2020 (II.13.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
2020. évi szabadságának ütemezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú
Város  polgármesterének  2020.  évi  szabadság  ütemezését  az  alábbiak  szerint
jóváhagyja:

2020. március 2. (1 munkanap)
2020. március 20-tól 31-ig (8 munkanap)
2020. június 19-től 30-ig (8 munkanap)
2020. július 17-től 31-ig (11 munkanap)
2020. augusztus 3-tól 14-ig (10 munkanap)
2020. augusztus 24-től 28-ig (5 munkanap)
2020. december 1-től 7-ig (5 munkanap)

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a szabadságáról az aktuális felhasználása után a képviselő-testület következő
ülésén  adjon  tájékoztatást,  egyúttal  az  ütemezéstől  eltérő  igénybevétel  esetén  a
jogszabályban foglaltak szerint járjon el.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a végrehajtásban való közreműködésért:
                  az aljegyző
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő: - a tájékoztatásra: felhasználás után a képviselő-testület következő
                   ülésén

                    - az ütemtervtől eltérő igénybevétel esetén: igénybevételt megelőző
                      15 nappal
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2019.  évi
cafetériajuttatási keretének elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta  Endre,  Gombos István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
133/2020. (II.  13  .) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
2019. évi cafetériajuttatási keretének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Polgármestere  részére  a  2020.  évben bruttó  200.000  Ft,  azaz
kétszázezer  forintban  állapítja  meg  a  cafetériajuttatás  keretösszegét,  mely
keretösszeg  fedezetet  nyújt  a  juttatást  kifizető  munkáltatót  terhelő  közterhek
megfizetésére is.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az aljegyzőt jelen
határozat végrehajtására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                az aljegyző
               - a végrehajtásban való közreműködésért:
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője
Határidő: 2020. március 1. 
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