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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. június 30-ai rendkívüli
nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Mezei
Zsolt), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A szavazás után Barta Endre alpolgármester és Mezei Zsolt alpolgármester jelezte,
hogy a szavazás eredményéhez még plusz kettő igen szavazat adódik, így kialakult
a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat, nem szavazott 0 fő, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
193/2020. (VI.30.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. június 30-ai
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásról szóló rendelet elfogadására

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosítására

4. Javaslat  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeként
megkötött szerződés módosítására

5. Javaslat a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért
árajánlatok elbírálására

6. Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az
egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli
juttatásról  szóló  275/2020.  (VI.12.)  Korm.  rendeletében  meghatározott
támogatási  összeg  Önkormányzatunk  2020.  évi  költségvetési  rendeletében
történő szerepeltetéséről

7. Javaslat a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről

8. Javaslat  a  9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötéséről
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9. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és
TOP  projekt  összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  irányuló
szerződés megkötésére

10.  Javaslat  a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003  „Ruhagyári  út  és  Rév  út
közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására

12. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
szabályzatának elfogadására Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés a tanácskozási jogot a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén –
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Kon-
rád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsan-
na, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol
lévő 1 fő (Szepesi Attila) – biztosította és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
194/2020. (VI.30.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2020.  június 30-ai rendkívüli  nyílt
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Me-
zei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Sza-
bó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 2
fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –  megalkotta a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és vég-
rehajtásának szabályairól szóló 5/2020. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
25/2020. önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi
alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről című határozati javaslatot – mellette
szavazott 12 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),
tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
195/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás

tárgyában meghozott döntésről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2019.  évi
zárszámadásról  szóló  rendelet  elfogadását  megalapozó  előterjesztésben  foglaltak
alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett, a
4.  mellékletben  részletezett  adatokkal  szereplő  intézményi  alulfinanszírozások
összegét az intézmények részére nem utalja ki. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap



6

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019.  évi  zárszámadásáról  szóló  rendelet  elfogadásához  kapcsolódó,  intézményi
maradvány  felhasználását  megalapozó  döntésről  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 (Cserna Gábor),
nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez
még  plusz  egy  tartózkodott  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 12 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
196/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány

felhasználását megalapozó döntésről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2019.  évi
zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak
alapján úgy határoz, hogy a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az intézményi
beszámolók  7/A.  űrlapja  szerint  megállapított  és  a  költségvetési  zárszámadási
rendelet  9.b.  melléklete  szerinti  maradvány  összegét  jóváhagyja,  a
kötelezettségvállalással  terhelt  maradvány  összeg  felhasználását  a
kötelezettségvállalás  jogcímének  megfelelő  kiemelt  előirányzaton  felhasználni
engedélyezi.  A  jóváhagyott  maradvány  összegéből  az  intézmények  befizetési
kötelezettsége az önkormányzat részére 63.055.981 Ft. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester

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

Határidő : Az intézmények részére történő kiközlésre: 
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2019. évi

zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap
A maradvány elvonás pénzügyi rendezésére: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 10. nap
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi  költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó,
az  önkormányzati  maradvány  felhasználását  jóváhagyó döntésről  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  2  fő
(Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
197/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati

maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a
2019.  évi  beszámolóhoz  kapcsolódóan  a  beszámoló  7/A.  űrlapja  szerint
megállapított,  és  a  zárszámadási  rendelet  9.a.  melléklete  szerinti  2020.  évi
költségvetésben nevesített kötelezettséggel terhelt maradvány összegét elfogadja.

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő :    A soron következő 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi  költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó,
egyes  mérlegtételek  rendezésére  irányuló  döntések  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  2  fő  (Cserna  Gábor,
Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  1  fő  (Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
198/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérlegtételek

rendezésére irányuló döntések

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi beszámoló részét képező
mérlegét 70.009.087 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben szereplő, év végi
értékeléssel  korrigált  követelésállományban  nyilvántartott,  5  évet  meghaladó,  az
analitikus kimutatásban részletezett 7 jogcímen, 0 Ft összegű követelés kivezetését
a 2020. évi nyitó állományból.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester és a jegyző

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

Határidő : A  2020. II. negyedéves mérlegkészítés időpontja.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019.  évi  zárszámadásáról  szóló  rendelet  elfogadásához  kapcsolódóan  a  helyi
önkormányzati  költségvetési  szerv  belső  kontrollrendszerének  működéséről  tett
2019. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról 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 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
199/2020. (VI.30.  )   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati

költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi
vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  zárszámadási  rendelet
tervezethez  1.  függelékben  csatolt,  a  költségvetési  szervek  belső
kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzésről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.
rendelet  11.  §  (1)  bekezdése  szerinti,  a  költségvetési  szervek  belső
kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és
jóváhagyja.

2 . Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
részére.

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

Határidő:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
                   zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap
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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), tartózkodott  2 fő (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád),  távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila)  – megalkotta a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
zárszámadásáról szóló 26/2020. önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Szepesi
Attila)  –  megalkotta  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni
szociális  ellátásokról  szóló 35/2015.  önkormányzati  rendelete módosításáról  szóló
27/2020. önkormányzati rendeletet.
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Pintér Tamás polgármester:

Név szerinti szavazást kell elrendelni a határozati javaslatról, merthogy közbe-
szerzést érint. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) be-
kezdése szerint testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkal-
mazni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 48. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület név szerint szavaz az ön-
kormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti sza-
vazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ese-
tekben. Az SZMSZ 32. §-a szerint az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglatakon túl
név szerinti szavazást kezdeményezhet a polgármester, bármelyik alpolgármes-
ter, vagy a közgyűlés valamely bizottságának elnöke. Név szerinti szavazás so-
rán az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő képiselők a nevük
felolvasásakor felállva „igen”-nel vagy „nem”-mel szavazhatnak, vagy tartózkod-
hatnak a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a név-
sorra a képviselő neve mellett. A közbeszerzési törvény rendelkezésére figyelem-
mel a jelen napirendnél név szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem a tisztelt
képviselő-társaimat,  hogy  a  nevük  felolvasása  után  álljanak  fel  és  hangosan
mondják be szavazatukat:

1. Barta Endre - igen
2. Cserna Gábor - igen
3. Gombos István - igen
4. Lőrinczi Konrád - igen
5. Mezei Zsolt - igen
6. Motyovszki Mátyás - igen
7. Orosz Csaba - igen
8. Raduka Zsuzsanna - igen
9. Szabó Zsolt - igen
10. Szántó Péter - igen
11. Dr. Székely Károly - igen
12. Tóth Kálmán - igen
13. Utassy Éva - igen
14. Az én szavazatom pedig - igen
       

A  név  szerinti  szavazást  követően  Pintér  Tamás  polgármester  megállapította,  hogy  a
közgyűlés a „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési
munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződés
módosításáról című határozati javaslatot 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
     

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
200/  2020. (VI.30.) határozata  

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés

módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2020. (III.26.) hatá-
rozata alapján 2020. április 15-én „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint für-
készdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyában a Roxin Group Kft-vel meg-
kötött szerződés számlázási és fizetési feltételeinek módosítását tartalmazó szerző-
désmódosítást támogatja akként, hogy a szerződéses időszak lejártakor a vállalkozó
1 db végszámla benyújtására lesz jogosult.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy az
1. pontban szereplő alapszerződés kötelezettségvállalására Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata Közgyűlése 876/2019. (XII.23.) határozatával kötelezettsé-
get vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „4. Környezet-egészségügy – 3.
Dologi kiadások” során nettó 14.100.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 2. pontban
meghatározott fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkor-
mányzati rendelete 5. b melléklet Általános tartalék sorra történő átcsoportosítását.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
                              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2020. évi költségvetés módosítás soron következő időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal
arra, hogy az 1. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségválla-
lás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségveté-
sében betervezésre kerül  a  szerződés teljes  időszakát  tekintve 33.840.000,-  Ft  +
ÁFA, mindösszesen bruttó 42.976.800,- Ft összegben.

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

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                             a jegyző

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

Határidő:  a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                  a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
Határidő:  a szerződésmódosítás aláírására 2020. július 10.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint
fürkészdarázs  elleni  védekezési  munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményeként  megkötött  szerződés  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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
(Gombos  István),  távol  lévő  1  fő  (Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

(A szavazás után Gombos István képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14
igen szavazat, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
201/2020. (VI.30.) határozata

a sodorvonali vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért
árajánlatok elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja azt a
célt,  hogy  a  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciójának  műszaki  felülvizsgálata
megtörténjen.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
meghatározott  műszaki  felülvizsgálatot  –  benyújtott  árajánlata  alapján  –  a
Centrum  Technology  Kft.-től  (székhelye:  1071  Budapest,  Peterdy  u.  6.,
adószáma: 27331710-2-42) rendeli meg bruttó 1.270.000,- Ft, továbbá abban az
esetben, ha az önkormányzat oldalán káresemény marad el, illetve szavatossági
igényt  tud  érvényesíteni,  a  megtakarított  összeg  15%-a,  de  legfeljebb  bruttó
17.145.000,- Ft (nettó 13.500.000,- Ft + ÁFA), vagyis összesen maximum bruttó
18.415.000,- Ft összegű vállalkozói díjért.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert  a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  Centrum
Technology Kft.-vel megkötendő vállalkozási szerződés aláírására.

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

Határidő:   a vállalkozási szerződés aláírására: 2020. július 15.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesterének árajánlat bekérése a sodorvonali vezeték
rekonstrukciója  műszaki  felülvizsgálatáról  szóló  589/2020.  (VI.17.)
határozatának 3. pontját akként módosítja, hogy az 1. pontban meghatározott
célra bruttó 18.415.000,- Ft összeget biztosít, melynek fedezetét Dunaújváros
Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2020.  évi  költségvetési  rendeletének
7.a  melléklet  5.  víziközmű-szolgáltatás  5.2.  szennyvíztisztító-  telep  új
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sodorvonali vezeték kivitelezés elnevezésű sorról az 5. melléklet 5. víziközmű-
szolgáltatás 3. dologi kiadások sorra átcsoportosítás útján biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2020. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő:  2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkájuk  elismerésekétn  az
egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli  juttatásról  szóló
275/2020. kormányrendeletében meghatározott támogatási összeg Önkormányzatunk 2020.
évi költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről 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 
202/  2020. (VI.30.) határozata  

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és
egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 

275/2020.  (VI. 12.) Korm. rendeletében meghatározott támogatási összeg
Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
veszélyhelyzet során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az  egészségügyi  és
egészségügyben  dolgozók  egyszeri  rendkívüli  juttatásban  részesülnek  a  275/2020.
(VI.12.) Korm. rendelet alapján. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését módosítsa
aszerint, hogy a 2.500.000.- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint támogatási összeget
és  járulékait  bevételként  szerepeltesse  a  3.  melléklet  B16.  egyéb  működési  célú
támogatások bevételei államháztartáson belül soron, illetve kiadásként a 2.500.000.-
Ft,  azaz kettőmillió-ötszázezer  forint  és  járulékait  az  5.  melléklet  11.  Egészségügyi
feladatok  Személyi  juttatások  során,  valamint  a  Munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó során.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának soron következő időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy
a  1.  pontban  meghatározott  egyszeri  rendkívüli  juttatás  KIRA  bérszámfejtő
rendszerben  való  rögzítési  feladatainak  elvégzéséről,  és  a  július  1-én  történő
kifizetésről gondoskodjon. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző

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

                  vezetője 
Határidő:   2020. június 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről 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  
203/  2020.     (V  I.30.)   határozata  

a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy 2020. augusztus 1-től  a dunaújvárosi  25. számú háziorvosi
körzetre  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződést
kíván kötni dr. Matusz Árpád orvossal. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá dr. Matusz Árpád orvossal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  2020. július 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a 9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről 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  
204/  2020.     (V  I.30.)   határozata  

a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát,  hogy  2020.  augusztus  1-től  a  dunaújvárosi  9.  számú  háziorvosi
körzetre  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződést
kíván kötni dr. Matusz Árpád orvossal. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá dr. Matusz Árpád orvossal.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester

                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  2020. július 15.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002  „Kandó  Kálmán  tér
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt
összehangolhatóságának  vizsgálatának  ellátására  irányuló  szerződés  megkötéséről  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
205/  2020. (VI.30.) határozata  

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Dunaújvárosban” projekt kapcsán az IMCS és TOP projekt összehangolhatóságának

vizsgálatának ellátására irányuló szerződés megkötéséről  

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a
polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002
„Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kapcsán
az IMCS és TOP projekt összehangolhatóságának vizsgálatának ellátására vonatkozó
SZABOLCS  Mérnökiroda  Kft-vel  kötendő  vállalkozási  szerződés  aláírására  nettó
14.900.000,-Ft+ÁFA, bruttó 18.923.000,-Ft  összegben.

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. július 17.

2.) A határozat 1.) pontjában megnevezett vállalkozási szerződés nettó 14.900.000,- Ft +
ÁFA, bruttó 18.923.000,- Ft összegű díjának fedezete rendelkezésre áll a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésében  az  5. melléklet  23.4
TOP Programok /dologi kiadások / TOP-6.4.1-16-2 projekt dologi kiadásai soron.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt,
hogy  a  határozat  1.)  pontjában  megnevezett  vállalkozási  szerződés  forrásának
biztosítását  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2020.  évi
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős  :   - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                          a jegyző 

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

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és
Rév  út  közlekedésfejlesztése”  projekt  közbeszerzési  feladatainak  ellátására
vonatkozó szerződés aláírásáról 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
206/  2020. (VI.30.) határozata  

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése”
projekt közbeszerzési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00003 “Ruhagyári  út  és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt közbeszerzési
feladatainak ellátására vonatkozó DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt-vel  kötendő megbízási szerződés  aláírására,  nettó 2.409.449,-Ft + ÁFA,
bruttó 3.060.000,-Ft összegben.

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. július 17.

2.) A határozat 1.) pontjában megnevezett megbízási szerződés nettó 2.409.449,-
Ft  +  ÁFA,  bruttó  3.060.000,-  Ft  összegű  megbízási  díjának  fedezete
rendelkezésre áll a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi
költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP Programok /dologi kiadások / TOP-
6.1.5-16-3 projekt dologi kiadásai soron.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozat  1.)  pontjában  megnevezett  megbízási  szerződés
forrásának biztosítását a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020.  évi  költségvetési  rendeletének  következő  módosításakor  vegye
figyelembe. 

Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                          a jegyző 

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

Határidő:  a költségvetési rendelet következő módosítása 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
483/2020.  (V.27.)  határozata  módosításáról  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), ellene 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
207/2020. (VI.30.) határozata

DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése,  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.
törvény 46. § (4) alapján meghozott  483/2020. (V.27.) polgármesteri határozat
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere,  az  önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5)  pontja alapján,  a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász  Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója
megbízatása lejárta miatt 
2020.  június  01.-től  2021.  május  31-ig  Mátyás  Gábort  választja  meg
ügyvezetőnek,  azzal  hogy feladatait  megbízási  jogviszonyban látja  el,  2020.
június 01-től 2020. augusztus 31-ig bruttó 450.000.- Ft/hó, 2020. szeptember
01.-től 2021. május 31-ig bruttó 550.000.- Ft/hó díjazás mellett, továbbá
Sáfrány  Katalint,  Kósa  Gábort,  Szalóki  Lászlót  új  felügyelőbizottsági  tagnak
megválasztja, 2020. június 01-től 2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra,
változatlan díjazás mellett, valamint
a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca
1/b., kamarai nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló:
Fiel  Edit,  kamarai  tagsági  szám:  005251)  jelöli  meg  a  társaság  új
könyvvizsgálójának, 2020. június 01-től 2021. május 31-ig, változatlan díjazás
mellett.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  valamint  felhatalmazza  a  határozat  mellékletét  képező  megbízási
szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                  a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
                  érkezésétől számított 8 napon belül

                        - a megbízási  szerződés aláírására: a határozat közlésétől
                          számított 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési
bizottság  módosítását  –  mellette  szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), nem szavazott  1 fő (Szabó Zsolt),  távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Szabó  Zsolt  alpolgármester  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 14 igen szavazat, távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
208/2020. (VI.30.) határozata

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési  bizottság  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  „Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  szabályzatának  elfogadására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  és  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények
munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról” szóló szabályzat 5.1. pontja
a) pontjában a „legalább 5 éves” szövegrész helyett a „legalább 3 éves” szövegrész
szerepeljen.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által
fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló
szabályzat  megalkotására  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 Közgyűlésének
209/2020. (VI.30.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által

fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú
munkáltatói támogatásáról szóló szabályzat megalkotására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  határozat  1.
mellékleteként  csatolt   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város   Polgármesteri
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat
által  fenntartott  intézmények  munkavállalóinak  lakáscélú  munkáltatói
támogatásáról szóló szabályzatot.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a
szabályzatot küldje meg az önkormányzat által fenntartott intézmények részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2020. július 15.
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