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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. július 16-ai nyílt ülésén
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  veszélyhelyzet  során  nyújtott
többletmunkák  elismeréseként  egyszeri  rendkívüli  juttatás  nyújtásáról”  című
előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő  tárgyalásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
210/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák elismeréseként
egyszeri rendkívüli juttatás nyújtásáról” című előterjesztés sürgősségi

indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi indítványként a „Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák
elismeréseként  egyszeri  rendkívüli  juttatás  nyújtásáról” című  előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 50. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1
fő   udvaros-karbantartó  álláshely  engedélyezésére”  című előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
211/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő  udvaros-karbantartó
álláshely engedélyezésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként

történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézménynél  1  fő
udvaros-karbantartó álláshely engedélyezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt
ülés 51. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a  „Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő
Margaréta Tagóvoda költségvetési előirányzatának módosítására” című előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette
szavazott  14  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  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), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
212/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda
költségvetési előirányzatának módosítására” című előterjesztés sürgősségi

indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő
Margaréta  Tagóvoda  költségvetési  előirányzatának  módosítására”  című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 52. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a  „Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros
alapító okiratának módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról  című  határozati  javaslatot –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,
Cserna  Gábor,  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),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
213/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító
okiratának  módosítására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  53.
napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
214/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására” című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  alapító  okiratának
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 54. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és
Művészetek  Háza alapító  okiratának módosítására”  című előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 15
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
215/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának
módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
alapító  okiratának  módosítására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  55.
napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája
rendezésére”  című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
216/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére” című
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  operatív  vezetési  struktúrája
rendezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 56. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  DKKA  Nonprofit  Kft.  egyik
felügyelőbizottsági  tagja  lemondásának  elfogadására,  új  felügyelőbizottsági  tag
megválasztására”  című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról
című határozati javaslatot  – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
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),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
217/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására” című előterjesztés

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági
tagja lemondásának elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására” című
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 57. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a  „Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,
Latinovits Z. utcában található ingatlan értékesítésére” című előterjesztés sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
218/2020. (VII.16.) határozata

„Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található

ingatlan értékesítésére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,
Latinovits  Z.  utcában  található  ingatlan  értékesítésére”  című  előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 58. napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a nyílt ülés meghívója szerinti 22. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
219/2020. (VII.16.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 22. napirendi pont levételéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2020.  július  16-ai  nyílt  ülésének
meghívó szerinti 22. napirendi pontját, mely „Javaslat helyiséghasználat biztosítására
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére – Dunaújváros, Szabadság
út 30.” 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 pontjainak elfogadásáról című
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
220/2020. (VII.16.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 2020.  július  16-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  a  meghozott
polgármesteri döntésekről 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

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  állásfoglalás  kialakítására  Magyarország  Kormányának  az
önkormányzatot érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

5. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

6. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat
kiírására

7. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosítására

8. Javaslat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának
létszámfejlesztésére

9. Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek Otthonai alapító okiratának módosítására

10. Javaslat  a  Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám  alatti  intézmény  szakmai  és
technikai  létszámának és a Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének
94/2012. (III.08.) határozatának módosítására

11. Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
megállapodás jóváhagyására
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12. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési  keretmegállapodás
jóváhagyására

13. Javaslat a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
létrejött vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosítására

14. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására

15. Javaslat  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
elnöke megbízása meghosszabbítására és a Fórum 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadására

16.  Javaslat  a  2020.  évi  „Közbiztonsági  Rendezvény”  sorozat  rendezvényeinek
támogatására

17. Beszámoló a Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság 2018.  és 2019.  évi
működéséről

18. Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére

19. Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére

20. Javaslat  pályázat  kiírására  a  DMJV  Önkormányzata  tulajdonában  álló
Kalandpark bérbeadására, üzemeltetésére

21. Javaslat a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, Táncsics M.
u.  3/A.  szám  alatt  található,  raktár  megnevezésű  ingatlan  pályázata
vonatkozásában állásfoglalás kialakítására

22. Javaslat  kölcsön biztosítására a Dunaújváros,  Munkácsy M. 1-7.  Társasház,
Esze T. 13-13/a. Társasház részére

23. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt  található
ingatlan, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére

24. Javaslat a Dunanett  Nonprofit Kft.  részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének  módosításáról  szóló,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  164/2020.  (III.26.)  határozatának  hatályon  kívül
helyezésére

25. Javaslat a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum
energetikai  fejlesztése”  projekt  megvalósításához  szükséges  feladatok
ellátására  vonatkozó  szerződéstervezetek  elfogadásáról  szóló  453/2020.
(05.25.) PM határozat módosítására

26. Javaslat  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának megtárgyalására
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27. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektben
közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási  szerződés
megszüntetésére és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül helyezésére

28. Javaslat  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

29. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projektben  a  helyi  nyilvánosság
fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok ellátására irányuló
szerződés megkötésére

30. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  marketing  és  rendezvényszervezési
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

31. Javaslat a TOP-6-9-2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban”  című  projekt  egyéb  szakértői  szolgáltatásként  tervezett
feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

32. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban”  című  projektben  a  marketingeszközök  fejlesztése
vonatkozásában tervezett feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére

33. Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  indentitás  és  kohézió
erősítése  Dunaújvárosban”  című  projektben  tervezett  közösségi  akciók
szakértői  feladatainak,  valamint  a  tankatalógus  összeállításának  és
frissítésének szakértői feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére

34. Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó  költségvetési
előirányzatok módosítására

35. Javaslat  a  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  „Élhető  éghajlatért”  –  helyi
klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban  projektre  vonatkozó
költségvetési előirányzatok létrehozására

36. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
elindítására a Fiastyúk utcában

37. Javaslat  Dunaújváros  településrendezési  eszközeinek  módosításának
lezárására a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában

38. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt Szerződéses
megállapodásának 1. számú módosítására
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39. Javaslat  a  2020.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj  meghatározására  és  a
vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  munkákkal  összefüggő
szerződések elfogadására

40. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  2.  sz.  módosítás  –  2020.  április-
december hónap – megkötésére 

41. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira

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

43. Javaslat  „Médiarendszer  üzemeltetése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapítására

44. Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az
eljárás megindítására

45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatos
közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat
értékelésére, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására

46. Javaslat a Kummer Ákos Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár Miklós Viktor
Ügyvédi Iroda által kezdeményezett polgári peres eljárásban a jogi képviselet
ellátására

47. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő
2020. évi támogatási szerződés megkötésére

48. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló  35/2015.  (XII.18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak
támogatása időpontjának meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)

49. Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák elismeréseként egyszeri
rendkívüli juttatás nyújtásáról

50. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő udvaros-karbantartó álláshely
engedélyezésére

51. Javaslat  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Margaréta  Tagóvoda
költségvetési előirányzatának módosítására

52. Javaslat a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosítására

53. Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására
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54. Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosítására

55. Javaslat a DVG Zrt. operatív vezetési struktúrája rendezésére

56. Javaslat  a DKKA Nonprofit  Kft.  egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának
elfogadására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására

57. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Latinovits  Z.  utcában  található
ingatlan értékesítésére
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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 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
221/2020. (VII.16.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 2020.  július  16-ai nyílt  ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti idő-
szakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és a meghozott polgármes-
teri döntésekről 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), távol lévő 1 fő (Gom-
bos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
222/2020. (VII.16.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről és a meghozott polgármesteri

döntésekről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármesteri  hivatalnak  a
közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban  végzett  munkájáról,  a  fontosabb
eseményekről  és  a  meghozott  polgármesteri  döntésekről  szóló  tájékoztatót
elfogadta.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet alatt meghozott
polgármesteri határozatokat megismerte és 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),  tartózkodott  2  fő  (Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  nem
szavazott  1 fő (Cserna Gábor),  távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
223/2020. (VII.16.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, 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), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos
István)  –  megalkotta  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni
szociális  ellátásokról  szóló 35/2015.  önkormányzati  rendelete módosításáról  szóló
28/2020. önkormányzati rendeletet. 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakításáról  Magyarország
Kormányának  az  önkormányzatot  érintő  megszorító  intézkedéseivel  kapcsolatban
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), távol lévő 1 fő (Gombos István) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
224/2020. (VII.16.) határozata

állásfoglalás kialakításáról Magyarország Kormányának az önkormányzatot
érintő megszorító intézkedéseivel kapcsolatban

Tiltakozás az Orbán-kormány Dunaújvárost sújtó elvonásai miatt

A  Magyarországot  is  elérő  koronavírus-járvány  elleni  védekezés  indokával
Magyarország  kormánya  takarékosságra  hivatkozva  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzatától  is  elvonta  a  gépjárműadó  teljes  összegét,  csökkentette
iparűzési adó bevételét és növelte az ún. szolidaritási adóterhét. Mindezek a lépések
több  százmillió  forintos  kiesést  okoztak  az  egyébként  is  nehéz  helyzetben  lévő
költségvetésünknek, miközben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
az ott dolgozók is élen jártak a vírus elleni védekezésben.
A kormány 2024-ig szóló költségvetési kitekintéséből kiolvasható: ezek a sarcok még
évekig megmaradnak, tehát az Orbán-kormány maga cáfolta azt az állítást, hogy a
Dunaújvárost is sújtó megszorítások a járvány elleni védekezés miatt szükségesek.
A kabinet lépése az önkormányzatok maradék bevételének csökkentésére nem más,
mint nyílt támadás az önkormányzati rendszer ellen. Az Orbán-kormány költségvetési
eszközökkel  akarja  megszorongatni  az  önkormányzatokat  és  a  dunaújvárosi
lakosokat.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ezért tiltakozik minden
egyes forint elvonása miatt, mert az csorbítja az önkormányzatiságot és veszélyezteti
az önkormányzatok működését. Felszólítjuk a kormányt, hogy a takarékoskodást a
saját luxuskiadásaik megszüntetésén kezdje el.



21

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2019.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló  beszámolójának  elfogadásról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
225/  2020. (VII. 16.) határozata  

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2019.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  és  a  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetőjét.

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 28.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény
vezetésére irányuló pályázat kiírásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
13  fő  (Cserna  Gábor,  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), nem szavazott 1 fő (Barta Endre),
távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
226/2020. (VII.16.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot  ír  ki  az  Útkeresés
Segítő Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) vezetésére, magasabb
vezetői  beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi
XXXIII.  törvény,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő  végrehajtásáról  257/2000.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet,  a  személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM  rendelet,  valamint  a  személyes
gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.)  NM  rendelet  alapján,  a  határozat  mellékletét  képező  pályázati  kiírás
szerint. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
kormányzati  személyügyi  igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  (Nemzeti
Közigazgatási Intézet) internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú
Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                        a személyügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. augusztus 3.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  benyújtott  pályázatok
véleményezésére  három  tagú  eseti  bizottságot  hoz  létre,  egyben  felkéri  a
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt írásban
2020.  szeptember  30-ig  juttassák  el  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő
leadását  követően  a  bizottság  külön  intézkedés  nélkül  megszűnik.  Az  eseti
bizottság feladatainak ellátásával:  Szociális Szakmai Szövetség által  delegált
személyt, dr. Molnár Attila jegyzőt, Barta Endre alpolgármestert bízza meg.

4.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlés felkéri  a polgármestert,  hogy az
eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság véleményének
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                        a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. október 15.



24

Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
költségvetési előirányzatának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
227/2020. (VII.16.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat 
költségvetési előirányzatának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  intézmény  költségvetését  módosítja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 1.750.000,- Ft-tal
nő.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
az 1. pontban foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetési rendeletének soron következő módosításánál vegye figyelembe, mely
során  az  intézményfinanszírozás  fedezete  a  költségvetési  rendelet  5b.  melléklet
Intézményi tartalék előirányzat sora.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
   a jegyző
 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
               időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  utasítja  az Útkeresés
Segítő Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen részletes beszámolót a teljesítés adatairól
és azt küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere részére.

Felelős:   az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Határidő: 2020. december 1.

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője részére.

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

                          a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július  27.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti
Otthonának létszámfejlesztéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
228/2020. (VII. 16.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának
létszámfejlesztéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztálya  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya
FE/06/00132-2/2020  ügyszámú  határozatában  foglalt  szakmai  létszám
bővítésére irányuló határozatát elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés
Segítő  Szolgálat  (2400  Dunaújváros,  Bartók  B.  út  6/b.)  Családok  Átmeneti
Otthona  (2400  Dunaújváros,  Frangepán  u  54.)  szakmai  egysége  szakmai
létszámát 1 fő 8 órás szakgondozó álláshellyel 2020. 08. 01. napjától megemeli,
ezzel  egyidejűleg  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  közalkalmazotti  létszámát
2020. augusztus 1. napjától 51,15 főben határozza meg. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az
Útkeresés Segítő  Szolgálat  vezetőjét,  hogy  a  2.  pontban hozott  döntésnek
megfelelően módosítsa az intézmény szakmai dokumentumait. 

Határidő:   2020. szeptember 17.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert,  hogy a határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat
intézményvezetője részére.

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

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés az Egyesített  Szociális Intézmény és Árpád-házi
Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai  alapító  okiratának módosításáról  című határozati
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 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), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
229/2020. (VII.16.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a Közgyűlés
347/2017.  (V.18.)  határozatával elfogadott  Alapító  Okirata  módosítására  az
alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 30166-4/2020.

Módosító okirat

Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által
2017.  május  18.  napján  kiadott,  12790-4/2017.  számú  alapító  okiratát  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 229/2020. (VII.16.) határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4.  A  költségvetési  szerv  alaptevékenységének  kormányzati  funkció  szerinti
megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

5 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

6 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

7 102031 Idősek nappali ellátása

8 102032 Demens betegek nappali ellátása

9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

10 107052 Házi segítségnyújtás

11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Dunaújváros, 2020. július 16.
P.H.

__________________________
Pintér Tamás

   polgármester”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóságához – az 1. pontban hozott  döntésről a jelen határozat,  a jelen
határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével –
a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 30.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának
meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) határozata módosításáról című határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  12 fő  (Barta  Endre,  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), távol
lévő 3 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Pintér Tamás) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
230/2020. (VII.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dunaújváros, 
Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai létszámának

meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában
lévő  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai  intézmény (2400  Dunaújváros,  Dunasor  15.)  szakmai  létszámát
továbbra is 118,5 főben állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. augusztus
1.  napjától  az  Egyesített  Szociális  Intézmény és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek  Otthonai  intézmény  Dunasor  15.  szám  alatti  idősek  otthonában  a
szakmai álláshelyek számát 66 főben határozza meg, amelyből ápoló, gondozó
53  fő;  az  otthoni  szakápolás  szakmai  álláshelyeinek  számát  2,5  főben
határozza  meg,  amelyből  ápoló  2  fő;  a  Batsányi  u.  15/a.  szám  alatti  házi
segítségnyújtásban  a  szakmai  álláshelyek számát  14  főben határozza meg,
amelyből szociális gondozó 13 fő és 1 fő vezető gondozó.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2.  pontban
foglalt  döntés  értelmében  2020.  augusztus  1.  napjától  a  94/2012.  (III.08.)
határozatának  a  145/2013.  (IV.25.)  határozatával,  a  80/2014.  (IV.24.)
határozatával,  a  346/2017.  (V.18.)  határozatával,  és  az  538/2018.  (X.18.)
határozatával módosított  3.a)  pontját  és  a  3.b)  pontját  az  alábbiak  szerint
módosítja:

„3.a.) Dunasor  15.  szám  alatti  idősek  otthonában  a  szakmai  álláshelyek
számát 66 főben az alábbiak szerint határozza meg:

intézményvezető 1 fő
orvos 1 fő
intézményvezető ápoló 1 fő
ápoló, gondozó 53 fő 
részlegvezető 4 fő
szociális,  mentálhigiénés  csoportvezető  1
fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 1 fő
gyógytornász 1 fő
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3.b.) az  otthoni  szakápolás  szakmai  álláshelyek  számát  2,5  főben  az
alábbiak szerint határozta meg:

ápoló 2 fő
gyógytornász 0,5 fő”

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020.
augusztus 1. napjától  a 94/2012. (III.08.)  határozatának a  145/2013. (IV.25.)
határozatával,  a  80/2014.  (IV.24.)  határozatával,  a  346/2017.  (V.18.)
határozatával, és az 538/2018. (X.18.) határozatával módosított 3.f) pontját az
alábbiak szerint módosítja:

 „3. f.) Batsányi  u.  15/a.  szám  alatti  házi  segítségnyújtásban  a  szakmai
álláshelyek számát 14 főben, az alábbiak szerint határozta meg:

vezető gondozó 1 fő
szociális gondozó 13 fő”

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.



30

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás
finanszírozására kötendő megállapodás jóváhagyásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Pintér
Tamás, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
231/2020. (VII.16.) határozata

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
megállapodás jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2020. január 1-jétől 2020. december
31-ig történő biztosítása és finanszírozása  tárgyában  megállapodást  köt  a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét  képező megállapodást aláírja és
megküldje a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

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

                        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a szerződés aláírására: azonnal

              a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejövő  együttműködési
keretmegállapodás jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
232/  2020. (VII.16.) határozata  

a Pécsi Tudományegyetem, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési keretmegállapodás

jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a  Pécsi
Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
között  létrejövő – a hallgatók számára biztosított  szakmai  gyakorlat  szervezésére
irányuló  –  együttműködési  megállapodás  tervezetét  megismerte  és  jóváhagyja,
egyúttal  felhatalmazza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét,  hogy  a
megállapodást aláírja.

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

                   a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője                                            
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 31.

          - a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 3.
számú módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  10 fő (Barta
Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő
(Cserna Gábor,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Pintér  Tamás,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
233/2020. (VII.16.  )   határozata  

a DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött
vagyonkezelési szerződés 3. sz. módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul  a
Dunaújvárosi  Tankerületi  Központtal  2017.  április  26-án megkötött  támogatási
szerződés –  e határozat mellékletét képező – „Vagyonkezelési szerződés 3. számú
módosítása”-ban foglaltak szerinti módosításához. 

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
„Vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása” megjelölésű okirat aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              -  a szerződésben foglaltak végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  2020. augusztus 31.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  2019.  évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Pintér Tamás,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
234/2020. (VII.16.) határozata

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  Magyar
Mentőszolgálat  Alapítvány Dunaújváros,  Kandó  Kálmán  tér  4.  szám  alatt
található Hajléktalan Ellátó Centrumban 2019. évben végzett munkájáról szóló
részletes szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy
a  határozatot  küldje  meg  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  kuratórium
elnökének.

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

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
megbízása meghosszabbításáról 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), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
235/2020. (VII.16.) határozata

a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke 
megbízása meghosszabbításáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnökének  Orgovány  Zoltán
nyugalmazott rendőr alezredest választja meg határozott időtartamra 2021. június 30-
ig.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a
2.  pontban  hozott  döntésnek  megfelelően  módosítsa  Orgovány  Zoltán  megbízási
szerződését a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöki
tisztség feladatainak ellátásra vonatkozóan határozott időtartamra.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy az 1. pontban hozott döntésének megfelelően módosítassa a Fórum ügyrendjét
és terjessze azt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé.

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

                          a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum       
                          elnöke

Határidő: 2020. szeptember 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnöke részére.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi
Egyeztető  Fórum 2019.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló elfogadásáról  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10 fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Barta  Endre,  Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
236/2020. (VII.16.) határozata

a Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújvárosi
Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  2019.  évben  végzett
munkájáról szóló részletes szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújváros Bűnmegelőzési és
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének.

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

Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat
támogatásáról  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), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
237/  2020. (VII.16.) határozata  

a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  a
Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítványnak  (2400
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat kapcsán
sírkarbantartás és koszorúzás lebonyolítása irányuló kérelmét.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
meghatározott támogatásra 120.000,- Ft azaz egyszázhúszezer forintot biztosít
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5.
melléklet „8. Közbiztonsági feladatok” című dologi kiadások előirányzati során.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert, hogy kösse meg a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvánnyal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként
elfogadott  minta alapján készített  támogatási  szerződést  és  gondoskodjon a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

Felelős: - a szerződés aláírásért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért:
    a polgármester
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való

                        közreműködésért:
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. július 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  határozatot  a  Dunaújváros  és  Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke részére küldje meg.

Felelős: - a határozat megküldésért:
    a polgármester
  - a határozat megküldésében való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2018.
és 2019. évi működéséről szóló beszámoló 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
238/2020. (VII.16.) határozata

a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 
2018. és 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
Dunaújvárosi  Települési  Értéktár  Bizottság 2018.  és 2019.  évi  működéséről  szóló
beszámolót.

Felelős: - a határozat közléséért:
                a polgármester 

    - a határozat közlésében való közreműködésért:
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a  közgyűlés  a három,  Dunaújváros  külterületén lévő közterület  elnevezéséről  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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
239/2020. (VII.16) határozata

három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  0100/2-es  helyrajzi
számú külterületi, névtelen közterületet Újmajori dűlőnek nevezi el, egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2020. július 31.
 
2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  5250-es  helyrajzi

számú  külterületi,  névtelen  közterületet  Kála  utcának  nevezi  el,  egyben  utasítja  a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2020. július 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  5251-es  helyrajzi
számú külterületi,  névtelen közterületet Kiskert  utcának nevezi el,  egyben utasítja a
polgármestert a határozat közlésére.

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

Határidő: 2020. július 31.

 4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                   a jegyző
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

       Határidő: 2020. augusztus 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Radari Sporttelep elnevezéséről, emléktábla és
felirat  elhelyezéséről  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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata Közgyűlésének   
240/2020.   (VII.16.)     határozata  

a Radari Sporttelep elnevezéséről, emléktábla és felirat elhelyezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Radari
Sporttelep Nyers László néhai európa bajnoki bronzérmes, olimpikon birkózóról
kerüljön  elnevezésre.  Így  a  létesítmény  hivatalos  elnevezése:  Nyers  László
Küzdősport Centrum.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése értesíti a Radari
Sporttelepet üzemeltető DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-t a
névváltozásról, valamint utasítja az új elnevezés használatára.

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat végrehajtására: az emléktábla avatásának időpontja

                
3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  Radari

Sporttelep falán, Nyers László olimpikon emlékére készülő gránit emléktáblát a
Borostyán-Tóth  Kft-től  (2400  Dunaújváros,  Temető  utca  45.)  rendeli  meg,
gravírozással,  betűvéséssel,  az  emléktábla  helyszínre  szállításával  és
felszerelésével  nettó  96.400,-  Ft  +  26.028,-  Ft  ÁFA,  mindösszesen  bruttó
122.428,-  Ft  értékben,  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerinti  vállalkozási
szerződés alapján.

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: az emléktábla elkészítésére, felhelyezésére: 2020. augusztus 31.

                   
4. A 3. pontban jelölt összeg fedezete rendelkezésre áll Dunaújváros Megyei Jogú

Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklete  14.
Vagyongazdálkodási feladatok 3. Dologi kiadások soron. 

    
5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  Radari

Sporttelep  falán  a  „Nyers  László  Küzdősport  Centrum”  feliratot  az  MPRINT
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Dekorációs  és  Grafikai  Stúdió  árajánlatának  1.  pontja  alapján  rendeli  meg,
helyszínre történő szállítással és felhelyezéssel nettó 50.000,- Ft + 13.500,- Ft
ÁFA,  mindösszesen  bruttó  63.500,-  Ft  értékben,  a  határozat  2.  számú
melléklete szerinti vállalkozási szerződés alapján.

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a felirat felhelyezésére: 2020. augusztus 31.

6. Az 5. pontban jelölt összeg fedezete rendelkezésre áll Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklete  14.
Vagyongazdálkodási feladatok 3. Dologi kiadások soron. 

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

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

      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldést
                követő 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában  álló  Kalandpark  bérbeadására,  üzemeltetésére  vonatkozó  pályázat
kiírásáról 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), távol lévő 4 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
241/  2020. (VII.16.) határozata  

a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására,
üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  nyilvános  pályázatot  ír  ki  jelen  határozat  mellékletét  képező  pályázati
kiírás  alapján,  a  tulajdonában  álló  régi  vidámpark  területén  kialakított
Kalandpark  (hrsz:  316/7.)  bérbeadására, üzemeltetésére  5  év  határozott
időtartamra  azzal,  hogy  a  nyertes  ajánlattevővel  kötendő  szerződés
érvényességének  a  feltétele  a  Támogató  hozzájárulása,  és  az  érvénytelen
szerződés a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése alapján megszűnik ex nunc hatállyal
minden  további  intézkedés  nélkül,  amennyiben  a  Támogató  a  szerződés
aláírásától számított 6 hónapon belül nem járul hozzá a szerződéshez.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a pályázati kiírás megjelentetésére: a határozat 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 111/3/A/41  helyrajzi  számú,
Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan
pályázata  vonatkozásában  állásfoglalás  kialakításáról 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
242/  2020. (VII.16.) határozata  

a dunaújvárosi 111/3/A/41 helyrajzi számú, Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 3/A. szám alatt található, raktár megnevezésű ingatlan 

pályázata vonatkozásában állásfoglalás kialakításáról
                                                                                                             
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja azt az álláspontját, hogy

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező,
a dunaújvárosi 111/3/A/41 hrsz. alatt nyilvántartott, raktár megnevezésű 160 m²
nagyságú,  természetben  Dunaújváros,  Táncsics  M.  u.  3./A.  pince  szintjén
található ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés nem jött létre a  DMJV
Közgyűlése 87/2014. (IV.24.) határozatával és a pályázati  kiírásban foglaltak
szerint, ezért a 87/2014. (IV.24.) határozatot hatályon kívül helyezi és a pályázati
biztosíték visszafizetéséről gondoskodik.

                                                
2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Zrt.-t,  hogy  a

hatályos  bérleti  díj  táblázat  alapján tegyen ajánlatot  Lakatos Balázs részére
bérleti szerződés megkötésére. ennek hiánya esetén a jogcím nélküli használat
miatt számlázza a bérleti díjnak megfelelő összeget használati díjként.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

3. Amennyiben a 2. pont szerint felek nem kötnek bérleti szerződést, úgy az 1.
pontban  meghatározott  ingatlant  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata pályázati úton kívánja értékesíteni az Ordas Bt. által készített
ingatlanforgalmi  értékbecslés  szerinti  kikiáltási  áron  azzal,  hogy  a  pályázó
tudomásul veszi, hogy Lakatos Balázs az ingatlan birtokában van.

               
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert a

határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Társasház
Munkácsy M. 1-7.,  Esze T. 13-13/a. részére 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),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
243/2020. (VII.16.) határozata

kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Társasház Munkácsy M. 1-7, 
Esze T. 13-13/a. részére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a Munkácsy M. 1-7, Esze T. 13-13/a. részére kamatmentes kölcsönt nyújt bruttó
4.000.000.-Ft  összegben a  társasház tetőfelújítás  felújítása  céljából  az alábbi
feltételekkel:
-  az  Adós  csatolja  a  társasházi  közgyűlés  határozatát  az  1.  pontban  leírt
kölcsön elfogadásáról, és visszafizetése vállalásáról,
-  az Adós a kölcsön összeg erejéig  írásbeli  felhatalmazását  adja szerződés
aláírásával  Hitelező  részére  az  Adós  valamennyi  bankszámlájáról  történő
azonnali  beszedésre  arra  az  esetre,  ha  az  Adós  a  támogatási  összeget
határidőre nem fizetné vissza. Az Adós beszedési megbízásra vonatkozó olyan
felhatalmazó nyilatkozatot köteles benyújtani,  amely a pénzügyi fedezethiány
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 90 napra
való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz és kizárólag a Hitelező
hozzájárulásával  vonható  vissza;  Hitelező a  beszedési  megbízásra  szóló
felhatalmazást  az  Adósnak a  kölcsön visszafizetését  követő  30 napon belül
feloldja, ehhez a számlavezető bank hozzájárulását is csatolja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
szereplő  kötelezettségvállalásra   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Városi
Önkormányzat 2020. évi költségvetése 5.b melléklet 24.1 általános tartalék során
biztosít fedezetet.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert  a  határozat közlésére  és  a  határozat  mellékleteként  csatolt
kölcsönszerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
                  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő
                  érkezését követő 8 napon belül

                        - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a
2020.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő  módosításakor  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  az önkormányzat  tulajdonában álló  Jókai  u.  19.
szám  alatt  található  ingatlan,  DVG  Zrt.  általi  üzemeltetéséből  eredő  különbözet
megtérítéséről 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), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
244/2020. (VII.16.)   határozata  

 az önkormányzat tulajdonában álló Jókai u. 19. szám alatt található ingatlan,
DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja DVG
Zrt.  elszámolását  a  határozat  mellékletekén  csatolt  elszámolás  szerint,  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló,
Dunaújváros, Jókai utca 19. szám alatt található ingatlan (Népfőiskola) 2019.
évi  üzemeltetésével  kapcsolatosan,  egyben  kinyilvánítja,  hogy  az
üzemeltetésből eredő 886.207,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.125.483,- Ft összeget a
200.000.000,- Ft-os tagi kölcsönből kívánja kompenzálni, egyben felkéri a DVG
Zrt. igazgatósága elnökét, hogy a kompenzációs megállapodást készítse elő és
küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  ,  hogy  DVG Zrt.  által  előkészített  kompenzációs  megállapodás
aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését
követően.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester 

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak 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  Dunanett  Nonprofit  Kft.  részére  nyújtott  tagi
kölcsön  visszafizetési  határidejének  módosításáról 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
245/  2020.   (VII.16.  )     határozata  

a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunanett
Nonprofit  Kft.  részére  nyújtott  tagi  kölcsön  visszafizetési  határidejének
módosításáról  szóló,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 164/2020. (III.26.) határozatát hatályon kívül helyezi.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a
461/2016. (VI.16.) határozat alapján, 2016. június 27-én, a Dunanett Nonprofit
Kft.-vel megkötött 150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönszerződés visszafizetési
határideje 2019. november 30-ról 2021. május 31-re módosuljon akként, hogy a
Dunanett Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló 150.000.000,-
Ft  összegű  tagi  kölcsönből  100.000.000,-  Ft  összeget  2020.  augusztus  01.
napjával  kezdődően,  5  hónap  alatt,  2020.  december  31-ig,  havi  egyenlő
részletekben visszafizeti, a fennmaradó  50.000.000,- Ft-ot pedig 2021. január
01.  napjával  kezdődően,  5  hónap  alatt,  2021.  május  31-ig,  havi  egyenlő
részletekben fizeti vissza.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  egyben
felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1.  számú  mellékleteként  csatolt
szerződés módosításának aláírására.

Felelős:  - a határozat közléséért:
                  a polgármester
                - a határozat közlésében való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat érintettekkel való
          közlését követő 30     napon belül

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
jelzett  határidő  módosítás  következtében  elmaradó  50.000.000,-Ft  összegű
bevétel forrásaként Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete „5.  b.  melléklet  2.4.2.1.  Bevételi
kockázati tartalék” sorát jelöli meg.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt határidő módosítást a 2020. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

    a polgármester
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

                         a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
            - a költségvetés módosításáért:

    a jegyző
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

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

              - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                           közreműködésért:

      a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:   a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                  időpontja
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  „Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum
energetikai fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására vonatkozó
szerződéstervezetek  elfogadásáról  szóló  453/2020.  (05.25.)  PM  határozat  módosításáról
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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
246/ 2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai
fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására vonatkozó

szerződéstervezetek elfogadásáról szóló 453/2020. (05.25.) PM határozat
módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  114/2019.  (III.21.)  határozatának  7.
pontjának alábbi szövegrészét:

„A 2. pontban megnevezett a energetikai szakmérnöki feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés nettó 814.094,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.033.900,-Ft megbízási
díjának  fedezete  rendelkezésre  áll  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3.
dologi  előirányzat  az  5.b  melléklet  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő
kötelezettség tartaléka felhalmozási tartalék előirányzat sorról történő átcsoportosítás
útján.”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„A 2. pontban megnevezett  energetikai szakmérnöki feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés nettó 814.094,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.033.900,- Ft megbízási
díjának  fedezete  rendelkezésre  áll  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az 5. melléklet 23.4 TOP programok /3.
dologi előirányzaton: 940 000 Ft  az 5.b melléklet 25.1 Pályázatokból további éveket
terhelő  kötelezettség  tartaléka  felhalmozási  tartalék  előirányzat  sorról,  73.937,-  +
19.963,- Ft ÁFA = 93  900 Ft pedig a 7.a melléklet/23.4.3 TOP-6.5.1-16-1 Dózsa
Mozicentrum energetikai fejlesztés előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján.”

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontjában  vállalt  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  követő
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester

         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                             a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

          - a költségvetés módosításáért: 
            a jegyző

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

Határidő:  2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
10  fő  (Barta  EndreMezei  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 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
247/2020. (VII.16.)   határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
2019. évi beszámolójának megismeréséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte, azt 3.336.842 e
Ft  mérleg  főösszeggel  és  -28.240  e  Ft  adózott  eredménnyel  (veszteség)  a
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el a vagyonleltár
hiánya miatt.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  az
Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a
gazdasági  társaság  saját  tőke-jegyzett  tőke  arányának  helyreállítására,  és
vagyonleltár megküldésére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése utasítja  az
Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére küldje meg a gazdasági társaság
felügyelő  bizottságának  ügyrendjét,  a  gazdasági  társaság  Szervezeti  és
Működési Szabályzatát, valamint a javadalmazási szabályzatát.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az
Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a
társaság  taggyűlésén  jelen határozat alapján szavazzon,  és  a  taggyűlés
határozatát  a  polgármester  részére  nyújtsa  be,  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a határozat közlésére.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Energo-
Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  adjon  tájékoztatást  a
gazdasági  társaság  taggyűlésén  és  tegyen  javaslatot  a  banki  szerződés
módosítására,  illetve  új  kölcsönszerződés  megkötésére,  valamint  tegyen
javaslatot a 2020. évi vagyonhasználati díjra a társasági szerződésben foglaltak
szerint.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
              a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
              az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                követő nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Energo-Viterm  Beruházó,  Működtető  Kft.
részére  nyújtott  tagi  kölcsön  rendezéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, 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 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
248/2020. (VII.16.)   határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. részére nyújtott 
tagi kölcsön rendezéséről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hatályban tartja a 165/2020. (III.26.)
határozatát, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
                a jogi és vagyonkezelési osztályvezető

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő
                nyolc napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-
TOP  projektben  közbeszerzési  tanácsadói  tevékenységre  kötött  megbízási
szerződés  megszüntetéséről  és  a  798/2016.  (XII.15.)  határozat  hatályon  kívül
helyezéséről  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), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
249/  2020. (VII.16.) határozata  

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben
közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kötött megbízási szerződés

megszüntetéséről és a 798/2016. (XII.15.) határozat hatályon kívül
helyezéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jelen
határozatával  a  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  project
megvalósítása kapcsán “a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című
projekt  vonatkozásában  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói
tevékenység  ellátására  vonatkozó  árajánlatok  elbírálására  és  árajánlatok
ismételt  bekérésére”  vonatkozóan  hozott  798/2016.  (XII.15.)  határozatát
hatályon kívül helyezi.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „TOP-6.8.2-15-
DU1-2016-00001  azonosítószámú  „DUNA-MUNKA-TOP  Helyi  foglalkoztatási
együttműködések a megyei  jogú város területén és várostérségében” tárgyú
projekt  kapcsán  lefolytatandó  közbeszerzési  eljáráshoz  a  felelős  akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó(k) biztosítása a szükséges számban, a felmerülő
közbeszerzési  eljárás  lebonyolítása  teljes  körűen,  továbbá  az  ajánlattételi
felhívásban rögzített egyéb feladatok ellátása” tárgyában az  Ész-Ker Kft.  -vel
(jogutód:  Ész-Ker  Zrt,  WIT  Zrt.) 2017.01.16-án  megkötött,  2017.11.15-én
módosított  megbízási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséhez  hozzájárul,  s  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat 1.sz. mellékletét képező megszüntető megállapodás aláírására.

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: - szerződések megszüntetése közös megegyezéssel
                  szerződésekmegkötésére: 2020.07.31.

                        - a határozat közlésére: 2020.07.17.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-
TOP projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok  módosításáról  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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
250/  2020. (VII.16.) határozata  

a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektre vonatkozó
költségvetési előirányzatok módosításáról

1.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020.
évi  költségvetési  rendeletben  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatalának
Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen a TOP-6.8.2-15-DU1-
2016-00001  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  előirányzatai  tekintetében:  az  5.b
melléklet  /  25.1  Pályázatokból  további  éveket  terhelő kötelezettség tartaléka
előirányzatról  az  5.  melléklet/  23.4  TOP  programok/  3.  dologi  kiadások
előirányzatra 3 747 000 Ft átcsoportosításával az alábbiak szerint:
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2.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  1.)   pontjában  részletezett  előirányzat  átcsoportosítást
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
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi 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-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
„Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című projektben  a  helyi
nyilvánosság fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett  feladatok ellátására
irányuló szerződés megkötéséről című határozati javaslatot  – mellette szavazott 11
fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
251/  2020. (VII.16.) határozata  

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
„Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projektben a helyi

nyilvánosság fórumainak fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok
ellátására irányuló szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” c.  projektben  a  helyi  nyilvánosság
fórumainak  fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel  megbízási  szerződést  kössön,  mely  összesen  bruttó  17.650.000,-  Ft
megbízási díjat rögzít. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  5/2020  (II.14.)  rendelet  5.  melléklete  23.4  TOP
Programok / 3. dologi kiadások sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat 1.
pontjában megjelölt gazdasági szereplővel vállalkozási szerződés megkötésére
a megnevezett feladatok ellátására érdekében.
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:

      a polgármester
                - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért

                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 24.

    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás
és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” című  projektben  marketing  és
rendezvényszervezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
megkötéséről  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), távol lévő
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
252/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben marketing és rendezvényszervezési

feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt vonatkozásában a partnerségi
együttműködések  kialakítása  érdekében  szükséges  marketing  és
rendezvényszervezési  feladatok  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön,
mely összesen bruttó 1.050.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  5/2020  (II.14.)  rendelet  5.  melléklete  23.4  TOP
Programok / 3. dologi kiadások sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat 1.
pontjában megjelölt gazdasági szereplővel megbízási szerződés megkötésére a
megnevezett feladatok ellátására érdekében.

Felel  ős:    - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határid  ő  : - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
„Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a
projekt  egyéb  szakértői  szolgáltatásként  tervezett  feladatok  ellátására  irányuló
szerződés megkötéséről 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
253/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt

vonatkozásában a projekt egyéb szakértői szolgáltatásként tervezett feladatok
ellátására irányuló szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a
projekt  egyéb  szakértői  szolgáltatásként  tervezett  feladatainak  ellátására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel megbízási szerződést kössön, mely összesen
bruttó 7.050.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  5/2020  (II.14.)  rendelet  5.  melléklete  23.4  TOP
Programok / 3. dologi kiadások sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert  a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  DVN
Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt-vel  történő  megbízási  szerződés
aláírására. 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

                - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás
és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” című  projektben  a  marketingeszközök
fejlesztése  vonatkozásában  tervezett  feladatok  ellátására  vonatkozó  megbízási
szerződés megkötéséről 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
254/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” című projektben a marketingeszközök fejlesztése

vonatkozásában tervezett feladatok ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a
projektben a marketingeszközök fejlesztése vonatkozásában tervezett feladatok
ellátására Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a  Vasmű u.  41.
Irodaház Kft-vel megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 17 600
000,- Ft megbízási díjat rögzít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  megjelölt  megbízási  díjra  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  5/2020  (II.14.)  rendelet  5.  melléklete  23.4  TOP
Programok / 3. dologi kiadások sora előirányzata fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat 1.
pontjában megjelölt gazdasági szereplővel megbízási szerződés megkötésére a
megnevezett feladatok ellátására érdekében.

Felel  ős:    - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határid  ő  : - a határozat közlésére: 2020. július 24.
    - a szerződés aláírására: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a  közgyűlés  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  „Helyi  identitás  és kohézió  erősítése
Dunaújvárosban” című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak, valamint
a tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására vonatkozó
megbízási  szerződés megkötéséről  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), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
255/2020. (VII.16.) határozata

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban”
című projektben tervezett közösségi akciók szakértői feladatainak, valamint a

tankatalógus összeállításának és frissítésének szakértői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” c. projekt megvalósítása érdekében a projektben tervezett közösségi
akciók  szakértői  feladatainak  ellátására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Tapasztó  Dénes  egyéni  vállalkozóval  és  Tóth  Róbert  egyéni
vállalkozóval  megbízási  szerződést  kössön,  mely  összesen  bruttó  8.275.000,-  Ft
megbízási díjat rögzít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban” c.  projekt  megvalósítása  érdekében  a  projektben  tervezett
tankatalógus  összeállításának  és  frissítésének  szakértői  feladatainak  ellátására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  DA  Environ  Consulting
Környezetvédelmi Tanácsadó és Idegennyelvi Szolgáltató Bt-vel megbízási szerződést
kössön, mely összesen bruttó 17.775.000,- Ft megbízási díjat rögzít. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
jelen határozat  1.  és 2.  pontjában megjelölt  megbízási díjakra Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló
5/2020 (II.14.) rendelet  5. melléklete 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások  sora
előirányzata fedezetet biztosítson.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  jelen  határozat  1.  és  2.  pontjában
megjelölt  gazdasági  szereplőkkel  megbízási szerződés megkötésére a megnevezett
feladatok ellátására érdekében.

Felel  ős:     - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határid  ő  : - a határozat közlésére: 2020. július 24.
   - a szerződés aláírására: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú
„A  helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projektre  vonatkozó
költségvetési  előirányzatok  módosítására  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),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
256/  2020. (07.16.) határozata  

a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és kohézió
erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok

módosítására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy a 2020. évi  költségvetési  rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri  Hivatalának  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztálya  módosítást
végezzen TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „A helyi identitás és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  projekt  előirányzatai  tekintetében az
alábbiak szerint:

Részlet
ező kód

Előirányzat sorra Eredeti
előirányzat

(Ft)

További
évek

kiadásai

Módosított
előirányzat
javaslat (Ft)

Átemel
t

összeg
rovat

9150511
4

3. melléklet 27 060 200 - 167 050 000 B16

Bevételi előirányzatra emelendő összeg: 139 989.800,-
5150511
4

5. melléklet 23.4 TOP 
Programok / 3. dologi 
kiadások  6.9.2-16-DU1-
2018-00001 projekt  

10 490 000
+10 000 000
+5 475 000
25 965 000

- 25 965 000
 + 34 150 000
+ 59 695 800
119 775 000

K336,
K351

5150511
4

5. melléklet 23.4 TOP 
Programok / 3. dologi 
kiadások  6.9.2-16-DU1-
2018-00001 projekt  

1.095.000,- - 1 095 000
        + 35

250 000
36 345 000

K342
K351

5150511
4

5. b melléklet 24.1 
Általános tartalék

- - 10 930 000 K513

Kiadási előirányzat összesen: 27 060 200  - 156 120 000 K336 
K342
K351

Kiadási előirányzatra emelendő összeg tartalék összeg nélkül: 156.120.000,-

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat
módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2020.  évi
költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetési rendelet módosításáért: 
                a jegyző 
     - a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi 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 KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért"
-  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban  projektre  vonatkozó
költségvetési  előirányzatok  létrehozásáról  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),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
257/  2020. (VII.16.) határozata  

a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési

előirányzatok létrehozásáról

1.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020.
évi  költségvetési  rendeletben  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatalának
Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen  a KEHOP-1.2.1-18-
2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás
Dunaújvárosban projekt előirányzatai tekintetében: az 5. mellékletben újonnan
létrehozott sorként a bevételi és kiadási előirányzatok hozzáadása szükséges
az alábbiak szerint a projekt támogatási előleg összegének, azaz 10.615.395.-
Ft értékben:

Részletező
kód

Előirányzat Előirányzat
összege (Ft, ezer
Ft-ra kerekítve)

Rovat

916609 10 615 000 B16
bevétel összesen: 10 615 000

516609 5. melléklet
újonnan létrehozandó 
sor: 
KEHOP-1.2.1-18-2019-
00254 projekt 

942 000 K122
131 000 K2

4 949 000 K342, K351
2 593 000 K312, K351
2 000 000 K336, K351

kiadás összesen: 10 615 000

2.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  1.)   pontjában  részletezett  előirányzat  módosítást
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
                        a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi 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  településrendezési  eszközeinek
módosításának elindításáról a Fiastyúk utcában 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),  távol  lévő  4  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
258/  2020. (VII.16.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
a Fiastyúk utcában

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  azt  a  célt,  hogy  a
1566/40 hrsz.-ú  telek  településrendezési  övezeti  besorolása  az  integrált
településfejlesztési stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről, valamint
egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.8.)
Korm.  rendelet  16.  §  (1)  bekezdése  szerinti  helyi  építési  szabályzat
felülvizsgálata  során  úgy  módosuljon,  hogy  a  terület  kisvárosias  lakóterület
építési övezetbe kerüljön.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése
szerinti  helyi  építési  szabályzat  felülvizsgálata  során  az  1.  pont  figyelembe
vételéről. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
          a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő a tervezés elindítására: 2020. október 31.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  polgármestert  a  jelen
határozat közlésére a kérelmezőkkel. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
          a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Határidő: 2020. augusztus 15.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának lezárásáról a
DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában 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), távol
lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
259/  2020. (VII.16.) határozata  

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának lezárásáról 
a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése  377/2019. (VI.20.) határozatával elindított  településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatos eljárást lezárja. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  támogatja  azt  a  célt,  hogy a  2409/2,
2625/1,  2625/2  és  2626/1  hrsz-ú  ingatlanok  övezeti  besorolása  a  helyi  építési
szabályzatban  módosuljon  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti
helyi építési szabályzat felülvizsgálata során.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti helyi építési szabályzat
felülvizsgálata során az 1. pont figyelembe vételéről.

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

Határidő: a tervezés elindítására: 2020. október 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  TT1
Tanácsadó és tervező Kft.-vel, a „Dunaújváros 2409/2, 2625/1, 2625/2 és 2626/1 hrsz-
ú  telkeinek  településrendezési  eszközeinek  módosításának  elkészítése” tárgyában
kötött szerződéstől álljon el. 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 4. pontban
szereplő  szerződés  4.  d)  pontja  alapján  fizesse  meg  a  Tervező  eddigi
tevékenységének  időarányos  –  a  teljes  összeg  80%-a  -  részéből  fennmaradó
összeget: 381.000,- Ft-ot, azaz háromszáznyolcvanegyezer forintot.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. augusztus 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú
projekt  Szerződéses  megállapodásának  1.  számú  módosítására  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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos
István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
260/  2020. (VII.16.) határozata  

a KEHOP – 2.2.2-15-2015-00044 azonosító számú projekt 
Szerződéses megállapodásának 1. számú módosítására

1.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
elfogadta a határozat 1. számú mellékletét képező KEHOP –   2.2.2-15-2015-
00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses  megállapodásának  1.  számú
módosítását.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza
a polgármestert, hogy az NFP Nonprofit Kft. által megküldött  a KEHOP – 2.2.2-
15-2015-00044  azonosító  számú  projekt  Szerződéses  megállapodásának  1.
számú módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a polgármester

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

     Határidő: 2020.  augusztus 15.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  számú  pontjában  leírt  Szerződéses
megállapodás 1. számú módosításával összefüggésben a határozat 2. számú
mellékletét  képező Jegyzőkönyvet  a  Mészáros és  Mészáros Kft.  (M-E 2020
Konzorcium) –vel, Dunaújváros Megyei Jogú Város nevében írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
           a polgármester

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

     Határidő: 2020. augusztus 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  2020.  évi  víziközmű  vagyonbérleti  díj
meghatározására  és  a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós
munkákkal  összefüggő  szerződések  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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
261/  2020. (VII.16.) határozata  

a 2020. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj
terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések

elfogadására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata   Közgyűlése a  2020.  évi
víziközmű  vagyon,  vagyonbérleti  díját  41.285.341.-  Ft  +  ÁFA  (bruttó:
52.432.383.- Ft) összegben állapítja meg.

2.) A  közművagyon  vagyonbérleti  díját  a  vonatkozó,  jelenleg  érvényben  lévő
Szolgáltatási  -  Vállalkozási  Szerződés  5.  pontja  figyelembevételével  DMJV.
Polgármesteri  Hivatal  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztálya  számlázza  ki  az
üzemeltető Dunaújvárosi Víz-, Csatorna  - Hőszolgáltató Kft.  (  továbbiakban:
DVCSH Kft.) felé.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a  jegyzőt,
hogy  a  DVCSH  Kft.  által  befizetett  vagyonbérleti  díjat   az  önkormányzat
költségvetésében elkülönítetten kezelje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: havonta folyamatosan

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a víz – csatorna
közműrendszeren  2020.  évben  a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő
rekonstrukciós munkák keretösszegét  a  vagyonbérleti  díj  100% - ában azaz
41.285.341.- Ft + ÁFA (bruttó: 52.432.383.- Ft) keretösszegben állapítja meg.

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a

polgármestert, hogy     a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2020.
évben  a  vagyonbérleti  díj  terhére  elvégzendő  rekonstrukciós  feladatok
végrehajtására vonatkozó, a határozat 1.számú mellékletét képező Vállalkozási
keretszerződést   41.285.341.-  Ft  +  ÁFA  (bruttó:  52.432.383.-  Ft
keretösszegben  a  DVCSH  Kft.  -vel  írja  alá,  abban  az  esetben,  ha  az
elvégzendő munkák   a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal
által  a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerint jóváhagyásra kerültek.
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Amennyiben a jóváhagyott GFT szerinti munkák nem, vagy csak részben fedik
le  az  előterjesztés  4.  számú  mellékletében  a  szolgáltató  által  ez  évben
megvalósítani kívánt rekonstrukciós munkákat, úgy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata felkéri és egyben meghatalmazza a DVCSH Kft.-t ,hogy
a  GFT  módosítása  vonatkozásában  Magyar  Energetikai  és  Közmű  –
szabályozási Hivatalnál az Önkormányzat nevében járjon el.
A feladat fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. b. melléklet 5.9 soron szereplő „Viziközmű
rekonstrukciós feladatai  2020”  59.500.e Ft + ÁFA összeg, melynek bevételi
oldala  a 2020.  évi víziküzmű vagyonbérleti díj.     

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
            a  polgármester

                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
           Határidő: 2020. július 30.

6.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú   Város   Önkormányzata   Közgyűlése   a   víz  –
csatorna  közműrendszeren  a  2020.  évben  a  vagyonbérleti  díj  terhére
elvégzendő  rekonstrukciós  munkák  műszaki  ellenőri  és  mérnök  tanácsadási
feladatainak  elvégzésével  2  .683.547.-  Ft  +  ÁFA (br.:  3.408.105.-  Ft  )
összegben a DVG   Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t  bízza meg,  mely összeg
a   rendelet 7.b.  melléklet 5.10 sor„ Víziközművek műszaki ellenőri  feladatai
2020” soron került megtervezésre.

7.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza
a polgármestert,  hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2020.
évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki
ellenőrzésére vonatkozó, a határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá.

            
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

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

     Határidő: 2020.  július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város közigazgatási
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2.
módosítás - 2020. április-december hónap - megkötésére című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

                   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
262/2020. (VII. 16.) határozata

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 2. módosítás - 2020. április-december hónap -

megkötésére

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő
Zártkörű  részvénytársaság  által  2020.04.07-én  megkötött,  a  2020.  április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását,
a II., XII., XV. sorokon szereplő előirányzatok emelését jóváhagyja.

2) Az  1.  pontban  szereplő  (II.)  parkfenntartás,  városi  parkok  zöldterületek
fenntartása  sort  érintő  15.000.000  Ft-tal  történő  emeléshez  a  fedezetet  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi  költségvetésről  és
annak  végrehajtásáról  szóló  5/2020. (II.14.)  rendelet  5.b.  mellékletének
Általános tartalék sorról az 5. melléklet 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások
(Parkfenntartás) sorra történő átcsoportosítása útján biztosítja. 

3) Az  1.  pontban  szereplő  (XII.)  Közúti  tartozékok  karbantartása  sort  érintő
6.000.000 Ft-tal  történő emeléshez a fedezetet  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
5/2020. (II.14.)  rendelet  5.  mellékletének  2.  Városüzemeltetés  3.  dologi
kiadások (Közúti  jelzőtáblák aktualizálása)  sorról  5.000.000 Ft-ot,  valamint  a
7.b.  melléklet  3.  Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3.1.  Pincesor  vonalmenti
víznyelő  felújítása  elnevezésű  sorról  1.000.000  Ft-ot  az  5.  melléklet  2.
Városüzemeltetés 3.  dologi  kiadások (Közúti  tartozékok karbantartása)  sorra
történő átcsoportosítása útján biztosítja.

4) Az 1. pontban szereplő (XV.) Utak, járdák gépi takarítása, pormentesítése sort
érintő 2.100.000 Ft-tal  történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról
szóló 5/2020. (II.14.)  rendelet  5.  mellékletének 4. Környezet-egészségügy 3.
dologi kiadások soron biztosított.

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  2020.  április-december  hónapra  szóló
szolgáltatási  keretszerződés  2.  számú  módosítását  írja  alá,  továbbá  jelen
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről
és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a városüzemeltetési és beruházási osztály

Határidő:  2020. július 31.

6) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontokban foglaltaknak
megfelelően a 2020.  évi  költségvetési  rendelet  következő módosítása során
vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével
kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző

                          - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                            közreműködésért: 

                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
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  az  önkormányzati  tulajdonú  intézmények  felújítási  munkáiról  című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr.
Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
263/  2020. (VII.16.)     határozata  

önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról

1.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz,  hogy az
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 1.913.521,- Ft összegért
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.

2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete (továbbiakban: rendelet) „5.b.
Intézményi felújítási tartalék” során rendelkezésre álló összeg biztosítja, a rendelet 7.b.
melléklet 1.Városfejlesztés- és rendezés „Szociális intézmények felújítása” (1.124.736,-
Ft),  „Iskolák  felújítása”  (542.095,-  Ft),  „Óvoda  felújítása”  (201.540,-  Ft),
11.Egészségügyi  feladatok  „Háziorvosi rendelők felújítása” (45.150,- Ft),  elnevezésű
sorra történő átcsoportosítás útján.

  
 3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a

polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  szereplő  feladat  vonatkozásában  a
vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel 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. július 31.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
szereplő  kötelezettségvállalást  a  2020.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való

                                 közreműködésért:
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
        - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

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

           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2020. július 31.
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! Név sze-
rinti szavazás a határozati javaslat elfogadásáról lesz. A közbeszerzések-
ről  szóló 2015. évi CXLIII.  törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi
döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. A Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormány-
zati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szava-
zást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
esetekben. Az SZMSZ 32. §-a szerint az Mötv. 48. § (3) bekezdésében
foglatakon  túl  név  szerinti  szavazást  kezdeményezhet  a  polgármester,
bármelyik alpolgármester, vagy a közgyűlés valamely bizottságának elnö-
ke. Név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők ne-
vét,  és  a  jelenlévő  képiselők  a  nevük felolvasásakor  felállva  „igen”-nel
vagy  „nem”-mel  szavazhatnak,  vagy  tartózkodhatnak  a  szavazástól.  A
szavazás eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő
neve mellett. A közbeszerzési törvény rendelkezésére figyelemmel a jelen
napirendnél név szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem tisztelt képvi-
selő-társaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak fel, és hangosan
mondják be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád nincsen jelen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila nincsen jelen
Dr. Székely Károly nincsen jelen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva - igen
És a saját szavazatom - igen
                                                    

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 10 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodás-
sal elfogadásra került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
264/  2020. (VII.16.) határozata  

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 147/2020. (III.26.)
határozatával támogatta „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását.
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a Antea Nemzetközi Temetke-
zési Assistance Kft. (1091 Budapest, Mihlakovics Utca 12.) ajánlattevő által be-
nyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő al-
kalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglal-
taknak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a "BOROSTYÁN Tóth" Temet-
kezési  Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros,  Rákóczi  Ferenc
Utca 45. A.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll
fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumok-
ban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás ered-
ményes.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a "BOROSTYÁN Tóth" Temetke-
zési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc Utca
45.A.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet
nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerző-
dés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 3.225.000,- Ft +Áfa/hó, össze-
sen bruttó 4.095.750,- Ft/hó, folyamatos teljesítéssel, és havonta történő szám-
lázással. 

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

                             a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
Határidő:  a szerződés aláírására 2020. július 31.

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  147/2020.  (III.26.)  határozatával  kötelezettséget
vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szó-
ló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „2. Városüzemeltetés –
3. Dologi kiadások” során nettó 40.000.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre
áll.

7. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy az 5. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötele-
zettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021-2025. évi költségvetésében betervezésre kerül 3.225.000,- Ft + ÁFA/ hó,
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azaz a 2021-2025. év közötti szerződéses időszakot tekintve 174.150.000,- Ft +
ÁFA, mindösszesen bruttó 221.170.500,- Ft összegben.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 7. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2025. 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 2021.-2025. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Név szerinti szavazást fogunk elrendelni következőkben. A közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi
döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. A Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormány-
zati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szava-
zást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározot-
tak szerint. Az SZMSZ 32. §-a szerint az Mötv. 48. § (3) bekezdésében
foglatakon  túl  név  szerinti  szavazást  kezdeményezhet  a  polgármester,
bármelyik alpolgármester, vagy a közgyűlés valamelyik bizottságának el-
nöke. Név szerinti szavazás során az ülésvezető felolvassa a képviselők
nevét, és a jelenlévő képiselők a nevük felolvasásakor felállva „igen”-nel
vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás
eredményét a jegyző írásban felvezeti a névsorra a képviselő neve mel-
lett.  A közbeszerzési  törvény  rendelkezésére  figyelemmel  a  jelen  napi-
rendnél név szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem Tisztelt Képviselő-
társaimat, hogy a nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mond-
ják be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád nincsen jelen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila nincsen jelen
Dr. Székely Károly nincsen jelen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva - igen
És a saját szavazatom - igen
                                                    

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 0 nemmel és 0 tar-
tózkodással elfogadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
265/  2020. (VII.16.) határozata  

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 148/2020. (III.26.)
határozatával támogatta „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú  a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbe-
szerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a Hotel Lovas Kft. (9023 Győr
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Attila Utca 41-43.) ajánlattevő, tekintve, hogy a hiánypótlás lejártáig nem nyúj-
tott be hiánypótlást, ennél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja értel-
mében az ajánlata érvénytelen.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja,  hogy a DS Média Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa György Út 9. fsz. 2.) ajánlattevő által
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályok-
ban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás ered-
ményes.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési
eljárás  keretében benyújtott  ajánlatok  alapján  a  DS Média  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros Dózsa György Út 9. fsz. 2.), mint a legked-
vezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertes-
nek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A
nyertes  ajánlat  összege  nettó  16.500.000,-  Ft +Áfa/hó,  összesen  bruttó
20.955.000,- Ft/hó, folyamatos teljesítéssel, és havonta történő számlázással. 

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

                            a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
Határidő:  a szerződés aláírására 2020. július 31.

6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlése  148/2020.  (III.26.)  határozatával  kötelezettséget
vállalt, így a fedezet 2020. évi összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szó-
ló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „9. Kulturális, oktatási if-
júsági feladatok – Dologi Kiadások” során 100.000.000 Ft + Áfa értékben ren-
delkezésre áll.

7. Dunaújváros Megyei  Jogú  Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy az 5. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötele-
zettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021-2024. évi költségvetésében betervezésre kerül 16.500.000,- Ft + ÁFA/ hó,
azaz a 2021-2024. év közötti szerződéses időszakot tekintve 709.500.000,- Ft +
ÁFA, mindösszesen bruttó 901.065.000,- Ft összegben.

8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 7. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2021-2024. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                          a jegyző

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

Határidő: a 2021.-2024. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér Tamás polgármester:

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon! Név sze-
rinti szavazásnál, amely szerint  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CX-
LIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetén név
szerinti szavazást kell alkalmazni. A Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése szerint a képvi-
selő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegye-
dének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szerve-
zeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Az SZMSZ 32.
§-a szerint az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglatakon túl  név szerinti
szavazást  kezdeményezhet  a  polgármester,  bármelyik  alpolgármester,
vagy a közgyűlés valamely bizottságának elnöke. Név szerinti szavazás
során az ülésvezető felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képise-
lők a nevük felolvasásakor felállva „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak,
vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző írás-
ban felvezeti a névsorra a képviselő neve mellett. A közbeszerzési törvény
rendelkezésére  figyelemmel  a  jelen  napirendnél  név  szerinti  szavazást
kezdeményezek. Kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a nevük felol-
vasása után álljanak fel és hangosan mondják be szavazatukat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád nincs jelen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen
Szántó Péter - igen
Szepesi Attila és dr. Székely Károly nincsen jelen
Tóth Kálmán - igen
Utassy Éva - igen
És a saját szavazatom - igen
                                                    

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfo-
gadtuk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
266/  2020.(VII.16.) határozata  

„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak

elfogadására, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Vállalkozási
szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási há-
lózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt törté-
nő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, kar-
bantartása tárgyú közbeszerzési  eljárásra  a közbeszerzésről  szóló 2015.  évi
CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
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lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési do-
kumentumokban foglalt tartalommal.

2. Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  2020.  évben  megvalósuló
szolgáltatás  megrendelés  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklet
„Városüzemeltetés - Dologi kiadások – Közvilágítás aktív elem javítása, dísz és
térv.” során nettó 3.750.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt  a  szolgáltatás  megrendelés
megvalósításához szükséges fedezetet Dunaújváros MJV Önkormányzatának
2021.-évi  költségvetésében  15.000.000,-  Ft  +Áfa  összegben,  2022.  évi
költségvetésében 11.250.000,- Ft +Áfa összegben biztosítani fogja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  3.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatának  2021.  és  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 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja
                           - a 2022. évi költségvetés tervezésének időpontja

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  közbeszerzési  dokumentumok
közzétételéről az elektronikus közbeszerezési rendszeren keresztül.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közbeszerzési referensek
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2020. július 31.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
folyamatos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat ér-
tékeléséről, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról című határozati ja-
vaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Kon-
rád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
267/  2020 (VII.16.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatos
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat

értékeléséről, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  „közbeszerzési  szaktanácsadói
feladatok  ellátása” tárgyú  tevékenység  elvégzésével  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.-t (2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.)  bízza
meg  12  hónap  határozott  időtartamra  840.000,-Ft  +  ÁFA/hó  átalány  díj
ellenében,  amely  összeggel  12  hónap  időtartam  elteltével  elszámolnak  a
szerződés 1. számú mellékletében szereplő ajánlati árak alapján. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert  a  határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  szerződés
aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője

Határidő: a szerződés megkötésére: 2020. augusztus 1.

3. A  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásból  a  2020.  évet  terhelően
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
annak  végrehajtásáról  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.
Mellékletének  18.  Helyi  közügyek  igazgatási  és  egyéb  kiadási  /3.  dologi
kiadások feladatsoron fedezetet biztosít. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
      a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője 

Határidő  :    folyamatos

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt,  szolgáltatás  ellátásához
szükséges fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.

5.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
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hogy  az  4.  pontban  jelzett  kötelezettségvállalást  a  2021.  évi  költségvetés
tervezésekor  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                          a polgármester 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                          a beszerzési, működtetési és informatikai osztály vezetője
                        - a költségvetés tervezéséért:
                          a jegyző

              - a költségvetés tervezésének előkészítésében való
                közreműködésért:

                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2021. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár
Miklós  Viktor  Ügyvédi  Iroda  által  kezdeményezett  polgári  peres  eljárásban  a  jogi
képviselet  ellátásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
268/2020. (VII.16.)   határozata  

a Kummer Ügyvédi Iroda megbízására a Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda
által kezdeményezett polgári peres eljárásban a jogi képviselet ellátásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy  a Dr.  Molnár
Miklós Viktor Ügyvédi Iroda által az önkormányzattal szemben kezdeményezett,
jelenleg a Dunaújvárosi Járásbíróság előtt 7.P.20.431/2020. számon folyamatban
lévő polgári  peres eljárásban a  jogi  képviselet  ellátásával  a Kummer Ügyvédi
Irodát (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. III. em. 323., dr. Kummer
Ákos ügyvéd) bízza meg,  a  határozat  mellékletét  képező ügyvédi  szerződés
szerint,  mindkét  fél  általi  aláírását  követő  15 napon belül  kiállítandó számla
alapján 150 000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében. 
További 60 000 Ft + Áfa ügyvédi megbízási díj abban az esetben illeti meg a
Kummer Ügyvédi Irodát egy összegben, amennyiben a jelen szerződés tárgyát
képező peres eljárásban meghozott elsőfokú ítélet nem emelkedik jogerőre, és
az elsőfokú ítélettel  szemben az  önkormányzat  kíván vagy a felperes kíván
jogorvoslattal élni.
Az  ügyben  másodfokon  hozott  bármilyen  határozattal  szemben  az
önkormányzat jogorvoslattal kíván élni vagy azt perbeli ellenfele teszi, úgy az
ezzel  kapcsolatos  költségek  tekintetében  a  felek  további  tárgyalásokat
folytatnak egymással.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat  1.  pontja  szerinti,  az  ügyvédi  iroda  által  előkészített  megbízási
szerződés aláírására. 

Felelős  :    – a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester 

               – a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a Közigazgatási 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 15 napon belül

3. A  határozat  1.  mellékletében  csatolt  szerződésben  a  210  000  Ft,  azaz
Kettőszáz-tízezer  forint  +  27%  Áfa  megbízási  díjra  fedezetet  DMJV
Önkormányzata  5/2020.  (II.  14.)  önkormányzati  rendelete  2020.  évi
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költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelete 5. melléklet 18.
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadási fedezet 3. dologi kiadási sorról kerül
átcsoportosításra a fenti rendelet 5. melléklet 15. Lakás- és helyiséggazdálkodás
cím 3. dologi kiadási sorra.

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

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  2020.  évi  költségvetési  rendelet  soron
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:  – a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
      a polgármester 

               – a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
              a Közigazgatási osztály osztályvezetője 

                     – a költségvetés módosításáért:
        a jegyző

                – a költségvetés módosításban való közreműködésért:
               a Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                   időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Barta Endre alpolgármester módosító javaslatáról
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
269/2020. (VII.16. ) határozata

Barta Endre alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta Barta Endre
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint  a támogatási szerződés 5.2.
pontjában  a  támogatás  felhasználásának  a  véghatárideje  támogatások  esetében
2021. március 31. napja helyett 2020. december 31. napjára módosuljon. 



82

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”
Alapítvánnyal kötendő 2020. évi támogatási szerződés megkötéséről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
270/2020. (VII.16. ) határozata

a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 
2020. évi támogatási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Védőháló a
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.a  melléklet  10.
sora  (szociális  és  gyermekvédelmi  feladatok)  terhére  10.000.000,-  Ft  vissza
nem térítendő támogatást biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a 1.  pontban szereplő döntés alapján – amennyiben az
alapítvány 2019. évre vonatkozó beszámolója elfogadásra kerül – a ”Védőháló
a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  képviselőjével  a  határozat
mellékletét  képező  támogatási  szerződés-tervezetet  aláírja,  valamint  felkéri,
hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

Határidő:   2020. augusztus 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjának
meghatározásáról (2020. Karácsony ünnepe) című határozati javaslatot – mellette szavazott
10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
271/2020. (VII.16.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása
időpontjának meghatározásáról (2020. Karácsony ünnepe)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Karácsony ünnepe alkalmából  2020.  december hónapban az időskorúak számára a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet 22. §-ában meghatározott feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosít.
A pénzbeli  támogatás összege 8.000 forint,  ha az ellátott  ellátásának havi összege
nem haladja  meg a mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum kétszeresét,  illetve  5.000
forint,  ha  az  ellátott  ellátásának  havi  összege  meghaladja  a  mindenkori  öregségi
nyugdíjminimum  kétszeresét,  de  nem  haladja  meg  a  mindenkori  öregségi
nyugdíjminimum  hétszeresét.  A  támogatás  pénzügyi  fedezete  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2019.  (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 10. sorában
(szociális és gyermekvédelmi feladatok) rendelkezésre áll.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete 22. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmeket 2021. január 4-e és 2021.
január 29. napja közötti időszakban lehet beadni. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  az  időskorúak  támogatásának  kifizetéséről  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének a szociális  rászorultságtól  függő pénzbeli  és természetben szociális
ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete és jelen határozat 1-2.
pontja alapján gondoskodjon.

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

Határidő:   2021. február 28.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák
elismeréseként egyszeri rendkívüli  juttatás nyújtásáról című határozati  javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
272/2020. (VII. 16.) határozata

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkák elismeréseként 
egyszeri rendkívüli juttatás nyújtásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Egyesített
Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  (2400
Dunaújváros,  Dunasor  15.) intézmény  költségvetését  15  millió  Ft-tal,  azaz
tizenötmillió  forinttal  megemeli  az  intézményben  dolgozó  alkalmazottak
veszélyhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és  felelősségteljes  munkája
elismeréseként.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés
Segítő  Szolgálat  (2400  Dunaújváros,  Bartók  Béla  út  6/b.) intézmény
költségvetését  1  millió  Ft-tal,  azaz egymillió forinttal  megemeli  az intézmény
Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  egységében  dolgozó  alkalmazottak
veszélyhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és  felelősségteljes  munkája
elismeréseként.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  az  Egyesített
Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
költségvetését  az  1.  pontban  hozott  döntés  alapján  úgy  módosítja,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 4.
mellékletében az intézményfinanszírozás 15.000.000,- Ft-tal nő.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Útkeresés
Segítő  Szolgálat költségvetését  a  2.  pontokban  hozott  döntés  alapján  úgy
módosítja,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2020.  (II.14.)
önkormányzati  rendelete  4.  mellékletében  az  intézményfinanszírozás
1.000.000,- Ft-tal nő.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1  –  4.  pontokban  foglalt  döntést  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendeletének  soron  következő
módosításánál  vegye  figyelembe,  mely  során  az  intézményfinanszírozások
fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5a.
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melléklet  10.3.  „Szociális  és  egészségügyi  szervezetek  támogatása”  során
1.000 E Ft, továbbá az 5a. melléklet 9.10. során 7.840 E Ft, valamint az 5b.
melléklet 24.2.3. Pénzeszköz átadások tartaléka során 7.160 E Ft.

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
      a jegyző
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                          időpontja

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
vezetőjét,  valamint  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  vezetőjét,  hogy  készítsen
részletes  beszámolót  a  teljesítés  adatairól  és  azt  küldje  meg  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere részére.

Felelős:   az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet
                Idősek Otthonai intézményvezetője

    az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Határidő: 2020. december 1.

7. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője, valamint az Útkeresés
Segítő Szolgálat vezetője részére.

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

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 27.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy  a  közgyűlés  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  részére  vissza  nem  térítendő
támogatás biztosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt,  Szántó Péter,  Tóth Kálmán,  Utassy Éva),  távol  lévő 5 fő (Cserna Gábor,  Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
273/2020. (VII. 16.) határozata

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 
vissza nem térítendő támogatás biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a Jószolgálati  Otthon
Közalapítvány (2400 Dunaújváros, Liget köz 6.) részére 1.000.000,- Ft azaz egymillió
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a fogyatékos személyek ápoló
otthonában  dolgozó  alkalmazottak  veszélyhelyzet  alatt  végzett  lelkiismeretes  és
felelősségteljes munkája elismeréseként.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése az 1. pontban szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelete 5b. melléklet 24.2.3. Pénzeszköz átadások tartaléka során fedezetet biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat  közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott  döntés  alapján  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvánnyal  a  támogatási
szerződést  kösse  meg,  valamint  intézkedjen  a  szerződés  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
            a polgármester

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                 a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

                 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                   a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2020. július 29.

   - a szerződés nyilvántartásba vételére: 2020. augusztus 15.
   - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az
1. pontban hozott döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetése soron következő módosítása során vegye figyelembe.

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

   Határidő: 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő udvaros-
karbantartó  álláshely  engedélyezéséről  című  határozati  javaslatot –  mellette
szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
274/2020. (VII. 16.) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő udvaros-karbantartó álláshely
engedélyezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  az  Önkormányzat  fenntartásában  lévő  Dunaújvárosi  Óvoda  (2400
Dunaújváros, Lilla köz 1.) 2020. augusztus 1. napjától 1 fő udvaros-karbantartót
alkalmazzon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. augusztus
1.  napjától  a  Dunaújvárosi  Óvoda technikai  dolgozói  létszámát 1 fővel  (1  fő
udvaros-karbantartó) növeli.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a 2020/2021-es
nevelési  évre  a  fenntartásában  lévő  Dunaújvárosi  Óvodában  (2400
Dunaújváros, Lilla köz 1.)
az óvodapedagógus munkakört:          120,5 fő,
a dajka munkakört:    60 fő,
a pedagógiai munkát segítő munkakört:   22,5 fő,
a technikai dolgozó munkakört: 30,5 fő

Mindösszesen:           233,5 fő létszámban állapítja meg.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  és  2.
pontban  hozott  döntés  értelmében  a  Dunaújvárosi  Óvoda  2020.  évi
finanszírozását az  udvaros-karbantartó  álláshely  bérének  többletigénye
fedezeteként  972.972,- Ft-tal,  azaz  kilencszázhetvenkettőezer-
kilencszázhetvenkettő  forinttal  megemeli,  amelyre  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. b melléklet 24.2.5.
„Intézményi tartalék” során biztosít fedezetet.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  4.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendeletének  soron  következő
módosítása  során  vegye  figyelembe,  az  intézmény  költségvetését  az  1.
pontban meghatározott összeggel emelje meg.

Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
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a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
        - a költségvetés módosításáért:

a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való

                            közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                 időpontja

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Dunaújvárosi  Óvoda  vezetőjét,  hogy  az  1.  és  2.  pontban  foglalt  döntésnek
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
        a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Határidő: 2020. szeptember 1.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot  küldje  meg  a  Dunaújvárosi  Óvoda
vezetője részére.

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

  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 31.
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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  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
275/2020. (VII.16.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta Szabó Zsolt
alpolgármester  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  „az  önkormányzat
fenntartásában  lévő  Margaréta  Tagóvoda  költségvetési  előirányzatának
módosítására”  című  előterjesztés  határozati  javaslatának  1.  pontjában  az
intézményfinanszírozás növekedésének összege bruttó 750.000,- Ft legyen.



90

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta
Tagóvoda költségvetési előirányzatának módosítására című határozati  javaslatot –
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely
Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
276/2020. (VII.16.) határozata

az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda 
költségvetési előirányzatának módosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Margaréta
Tagóvoda  intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás bruttó  750.000,-  Ft-tal  nő,  mely összeget  az óvoda a
vizesblokk felújításának anyagköltségeire számolhat el. 

2. Az  1.)  pontban  meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  rendelete  5.b.
melléklet  „Intézményi  felújítási  tartalék”  során  rendelkezésre  álló  összeg
biztosítja,  a  rendelet  4.  melléklet  „Intézményfinanszírozás”  sorra  történő
átcsoportosítás útján. 

Felelős: - a költségvetés előkészítéséért:
      a jegyző
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                          időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Margaréta Tagóvoda intézményvezetőjét, hogy készítsen részletes beszámolót
a bruttó 750.000,- Ft keretösszeg felhasználásáról.

Felelős:   Margaréta Tagóvoda intézményvezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  alapító
okiratának módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
277/  2020. (VII. 16.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  József  Attila
Könyvtár  Dunaújváros 2017.  augusztus  8.  napján  kiadott,  12787-13/2017
számú alapító okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 28932-3/2020.

Módosító okirat

A  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése által a 2017. augusztus 8. napján kiadott, 12787-
13/2017  számú  alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvény  8/A.  §-a  alapján  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 277/2020. (VII. 16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pont alapján a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása. „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kult. tv.) 53. § (2) bekezdésében, 55. §-ában, 64-66. §-aiban 
meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.”

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A Kult.tv. 55. § és 65. § alapján:
a. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelke-

zésre bocsátja; 
b. tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól; 
c. biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt 

vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; 
d. a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség el-

sajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában;
e. segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudomá-

nyos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét;
f. kulturális, közösségi és egyéb programokat szervez;
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g. tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életmi-
nőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez;

h. a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 
szervezi;

i. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
j. közhasznú információs szolgáltatást nyújt; 
k. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; 
l. szabadpolcos állományrésszel rendelkezik;
m. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi;
n. gyermek-és családbarát szolgáltatásokat nyújt.”

3. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat az alábbi 3 sorral egészül 
ki:

„

3
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

„

Jelen módosító okiratot 2020. július 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2020. július

P.H.

Pintér Tamás 
                                                                                                polgármester”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a  módosító  okiratot  írja  alá,  és  nyújtson be kérelmet  a
Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatóságához  az  1.  pontban  hozott
döntésről a jelen határozat, jelen határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat
és  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  egységes  szerkezetbe  foglalt
alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 23.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a József
Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Határidő: 2020. augusztus 31.
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4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  József  Attila  Könyvtár
Dunaújváros igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 23.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  alapító
okiratának  2020.  november  1-jén  hatályba  lépő  módosításáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth
Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi
Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
278/  2020. (VII. 16.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának 
2020. november 1-jén hatályba lépő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a József Attila
Könyvtár  Dunaújváros a Közgyűlés 2020.  július 16-án kiadott  28932-3/2020.
számú Alapító Okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 28932-8/2020.

Módosító okirat

A  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése által a 2020. július 16-án kiadott 28932-3/2020. alapító
okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  –
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 278/2020.  (VII.  16.)
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

2
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, 2020. július 
P.H.

Pintér Tamás
                                                                                                polgármester”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a  módosító  okiratot  írja  alá,  és  nyújtson be kérelmet  a
Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatóságához  az  1.  pontban  hozott
döntésről a jelen határozat, jelen határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat
és  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  egységes  szerkezetbe  foglalt
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alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a József
Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Határidő: 2020. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  József  Attila  Könyvtár
Dunaújváros igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. augusztus 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Intercisa  Múzeum  alapító  okiratának
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
279/  2020. (VII. 16.) határozata   

az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az Intercisa
Múzeum  a  Közgyűlés  172/2015.  (IV.23.)  határozatával  elfogadott  Alapító
Okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 28932-5/2020. 

Módosító okirat

Az  Intercisa  Múzeum  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  által 2015.  április  23. napján  kiadott,  947-7/2015. számú  alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  279/2020.  (VII.
16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.2. pontjában az „u.” szövegrész helyébe az „utca” szö-
vegrész lép.

2. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése
3.1.2.székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”
3. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”
4. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pont alapján a kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme. A 
„muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. § (4)-(6) bekezdései, 
42. § (2) és (4) bekezdései, 46. § (4) bekezdése alapján – területi 
múzeumként –, a 48. § alapján múzeumi kiállítóhelyként gondoskodik a 
kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, 
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos 
feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon 
történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
ellátásáról.”
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5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó 
kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és 
publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Ennek érdekében biztosítja a 
nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

a. a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együtte-
sét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,

b. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
c. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen 

át tartó tanulás folyamatához,
d. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
e. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
f. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot bizto-
sít,

g. az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyúj-
tandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkí-
tését,

h. gyűjtőterületére kiterjedően jogszabályban meghatározott régészeti szaktevé-
kenységeket végez, 

i. szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adato-
kat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, 

j. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a 
kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek 
haladéktalanul bejelenti,

k. jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során 
előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek visz-
sza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai
elhelyezésében,

l. jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészetileg védett terüle-
tek ellenőrzésében,

m. a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai tervvel, 
állományvédelmi tervvel, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervvel, továbbá 
múzeumi digitalizálási stratégiával rendelkezik, amely alapján szakmai tevé-
kenységét folytatja,

n. feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységé-
ről éves szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesít-
ményértékelést készít.

4.3.2. Feladata ellátásában együttműködik a muzeális intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a 
könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a 
tudományos köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés 
intézményeivel. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális 
javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati
tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat.”
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6. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 1 sora elhagyásra kerül a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásá-
val.

7. Az alapító okirat 5.2. pontjában a „megbízásos” szövegrész helyébe a 
„megbízási” szövegrész lép. 

8. Az alapító okirat 5.3. pontja és a 6. Záró rendelkezés alcíme elhagyásra 
kerül.

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dunaújváros, 2020. július

P.H.

_____________________________
Pintér Tamás 
polgármester”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a  módosító  okiratot  írja  alá,  és  nyújtson be kérelmet  a
Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatóságához  az  1.  pontban  hozott
döntésről a jelen határozat, jelen határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat
és  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  egységes  szerkezetbe  foglalt
alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az
Intercisa  Múzeum  igazgatóját,  hogy  az  1.  pontban  foglalt  döntésnek
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 az Intercisa Múzeum igazgatója
Határidő: 2020. augusztus 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Intercisa Múzeum igazgatója
részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
alapító  okiratának  módosításáról  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt,  Szántó  Péter,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  5  fő  (Cserna  Gábor,
Gombos István, Lőrinczi Kornád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
280/  2020. (VII. 16.) határozata   

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  a  Közgyűlés 168/2015.  (IV.  23.)
határozatával elfogadott  Alapító  Okirata  módosítására  az  alábbi  módosító
okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 29296-3/2020.
Módosító okirat

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése által 2015. április 23. napján kiadott, 11834-6/2015.
számú  alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a  alapján –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
280/2020. (VII. 16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1.1.2. helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.2. rövidített neve: Bartók Színház”

2. Az Alapító Okirat 3.1.1. helybe a következő rendelkezés lép: 
„3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése”
3. Az Alapító Okirat 5.1. pontjában a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése”
szövegrész  helyébe  a  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése” szövegrész lép.

4. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény

2

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény és az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

”
5. Az Alapító Okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
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Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, 2020. július 
P.H.

Pintér Tamás
 polgármester”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt  alapító okiratot aláírja és egyúttal  nyújtson be kérelmet a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott
döntésről  a  jelen  határozat,  a  jelen  határozat  1.  számú  mellékletét  képező
módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe
foglalt  alapító  okirat  megküldésével  –  a  törzskönyvi  nyilvántartáson  történő
átvezetés céljából.

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatóját,  hogy az 1. pontban foglalt
döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

Határidő: 2020. december 31.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  Bartók  Kamaraszínház  és
Művészetek Háza igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2020. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Zrt.  operatív  vezetési  struktúrája
rendezésére  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő (Cserna Gábor,
Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
281/  2020. (VII.16.) határozata  

a DVG Zrt.  operatív vezetési struktúrája rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó György Zoltánt nevezi ki a
társaság  vezérigazgatói  feladatainak  munkaviszony  keretében  történő
ellátására,  bruttó  1.500.000,-  Ft/hó,  azaz  egymillió-ötszázezer  forint/hó
munkabér  ellenében, a határozat  1.  mellékletét  képező  Munkaszerződés
alapján,  egyidejűleg  Varga  Richárdot  az  igazgatóságból  2020.  július  31.
hatállyal  visszahívja,  és  helyette   Szabó  György  Zoltánt  választja  az
igazgatóság új tagjának 2020.augusztus 01. napjától  2021.január 31. napjáig
szóló határozott időtartamra.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  DVG  Zrt.  javadalmazási
szabályzata alábbi pontjait az itt meghatározottak szerint módosítja a határozat
2.  mellékletét  képező 2.  sz-ú módosítás szerint  a módosítással  nem érintett
részek változatlanul hagyása mellett:
-  II.1.3.2.1.pontja:  Azonnali  hatályú  felmondással  -  indokolás  nélkül  –
megszüntetheti a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt. Ez esetben a
munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő
egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.
- II.1.3.3.2. pontja: A Munkáltató vállalja, hogy a versenytilalmi kötelezettségek
teljesítéséért versenytilalmi ellenérték jogcímén legfeljebb egyéves tartamra az
azonos időszakra járó távolléti  díj  ötven százalékát  megfizet  a Munkavállaló
részére. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  DVG  Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata VIII. fejezet francia bekezdéseit, valamint X.
fejezet 9.5 pontját az alábbiak szerint módosítja a módosítással nem érintett
részek változatlanul hagyása mellett:
VIII. fejezet első bekezdés:
„Az igazgatóság tagja, aki a részvénytársaság legmagasabb vezető beosztású
munkavállalója–  amely  személy  munkaköréhez  kapcsolódóan  jogosult  a
vezérigazgatói cím használatára – önállóan,
az igazgatóság további négy tagja (elnök, igazgatók) közül ketten együttesen
írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldányok illetve aláírás-minták szerint.”
X. fejezet 9.5. pont:
„Az igazgatóság tagjai:..
9.5.Szabó György Zoltán
    Megbízatása  2020.augusztus 01. napjától 2021.január 31. napjáig szól.”
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
jelen határozatban foglaltak szerint, a részvénytársaság által előkészített alapító
okirat  módosítás  és  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt,  a
határozat  3. mellékleteként csatolt alapító okirat aláírására, továbbá utasítja a
DVG Zrt. igazgatóságát a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
      a vagyonkezelési osztály vezetője

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

         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül

        - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított
                         15 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a  közgyűlés  a  DKKA Nonprofit  Kft.  egyik  felügyelőbizottsági
tagja lemondásának elfogadásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról című
határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  9  fő  (Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth
Kálmán, Utassy Éva),  nem szavazott  1 fő (Barta Endre),  távol  lévő 5 fő (Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Dr.  Székely  Károly,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
282/2020. (VII.16.) határozata  

a DKKA Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja lemondásának
elfogadásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése,  elfogadja  a  DKKA  NKft.
felügyelőbizottsági  tagja,  Kósa Gábor lemondását,  2020.  július  16.  napjával,
egyúttal új felügyelőbizottsági tagnak Barta Endrét választja meg 2020. július
17.  napjától,  2021.  május  31-ig  szóló  határozott  időtartamra,  a  korábbi  tag
díjazása mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  valamint  felhatalmazza a jelen határozat  alapján,  a társaság által
előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat  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



104

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában
található ingatlan értékesítéséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 5 fő
(Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Dr. Székely Károly, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
283/  2020. (VII.16.) határozata  

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található

ingatlan értékesítéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi
52  hrsz.-ú,  természetben  2400  Dunaújváros,  Latinovits  Z.u.  52.  sz.  alatt
található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű ingatlanon fennálló  756/1213-ad
önkormányzati  tulajdoni  hányadot 32.969.827,-  Ft,  azaz  harminckétmillió-
kilencszázhatvankilencezer-nyolcszázhuszonhét forint kikiáltási áron  nyilvános
pályázati  úton értékesíti  azzal,  hogy a pályázati  felhívásban szerepelnie  kell
annak  a  kitételnek,  miszerint  az  ingatlant  a  hatályos  bérleti  szerződés
értelmében 2021. december 31. napjáig a 457/1213 eszmei tulajdonostárs, a
Dunaújvárosi  Kereskedelmi  és  Iparkamara  használja  308.700,-  Ft/hó  bérleti
díjért, a tulajdonostársat és a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti
meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött  adásvételi  szerződés azt követő
napon lép hatályba, hogy  az ingatlanra elővásárlásra jogosultak lemondanak
elővásárlási jogukról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár. 

 
 2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak a megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: 2020. július 27.
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