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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. szeptember 17-ei nyílt
ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése Közbiztonsági  és Környezetvédelmi  Bizottsága új  képviselő  bizottsági
tagjának  megválasztására”  című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő
tárgyalásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
308/2020. (IX.17.) határozata

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának

megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. szeptember 17-
ei nyílt ülésére sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése  Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  új  képviselő  bzottsági
tagjának  megválasztására” című  előterjesztést  a  közgyűlés  nyílt  ülés  42.
napirendjeként felvette.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
309/2020. (IX.17.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. szeptember
17-ei  nyílt  ülésének  meghívó  szerinti  24.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  a
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  számlavezető  bank
váltásával  kapcsolatos  tagi  kölcsön  követelése  felfüggesztésére”  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, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva),  távol lévő 1 fő (Szepesi  Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
310/2020. (IX.17.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember
17-ei nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

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

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

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. I-II. negyedévi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

7. Javaslat  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és  rendezvényközpont
létesítése  az  Aquantis  Wellnes  és  Gyógyászati  Központ  mellett”  projektre
vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

8. Javaslat  a Kisfaludy Strandfejlesztési  Konstrukció IV.  ütemében meghirdetett
pályázaton való részvételre

9. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására
vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  3.  sz.  módosítás  –  2020.  április-
december hónap – megkötésére

10. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó Gördülő
fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges  meghatalmazás
megadására
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11. Javaslat  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom építéséhez  2021.  és  2022.
évben nyújtandó támogatásra

 
12. Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  új  szervezeti  és  működési  szabályzata

jóváhagyására

13. Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  új  szervezeti  és  működési
szabályzata jóváhagyására

14. Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és
Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyására

15. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatók  –  felnőtt
háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási  szerződéseinek
módosítására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
288/2020. (VIII.4.) határozatának módosítására

17. Javaslat  a  CityRocks Kft.-vel  zenei  flashmob lebonyolítása érdekében kötött
szerződés módosítására

18. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására

19. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvány  kérelmének
elbírálására

20. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához való csatlakozásra

21. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadására

22. Javaslat  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves  beszámolójának
megismerésére

23. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolójának
megtárgyalására

24. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel  közfeladat  ellátási
szerződés megkötésére

25. Javaslat a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására
kiírt pályázat értékeléséről

26. Javaslat  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  munkák
finanszírozására

27. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  532/2020.  (VI.10.)
határozata módosítására
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28. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű  ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére

29. Javaslat a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

30. Javaslat a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti,
kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésre

31. Javaslat a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszere karbantartására és
riasztó rendszere távfelügyeletére

32. Javaslat  megállapodás  véleményezésére  –  Juharos  étterem  eszközei
értékének, valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere
533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás

33. Javaslat a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben
külső szakértők kiválasztására

34. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

35. Javaslat  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

36. Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 181-
185/2020.  (III.26.)  sorszámú  határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és
Kisapostag  községgel  területrész  átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság
létrehozatalára

38. Javaslat  hozzájárulás  megadására  Esztergom  Város  Önkormányzatának  és
Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozáshoz

39. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  397/2018.  (VI.21.)
határozata módosítására

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési  Szabályzatának  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  Szervezeti  és
Működési Szabályzat elfogadására

41. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Közbiztonsági  és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztására
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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,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
311/2020. (IX.17.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. szeptember 17-ei 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 az átruházott hatáskör-
ben hozott polgármesteri határozatokról című határozati javaslatot – mellette szava-
zott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Ta-
más, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kál-
mán, Utassy Éva), ellene szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), tartózko-
dott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
312/2020. (IX.17.) határozata

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

polgármesteri határozatokról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés
két ülése közötti  időszakban végzett munkájáról,  a fontosabb eseményekről és az
átruházott  hatáskörben  hozott  polgármesteri  határozatokról  szóló  tájékoztatót
elfogadta.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  lejárt  határidejű  közgyűlési  határozatok
végrehajtásáról  szóló  jelentés  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol
lévő 2  fő  (Cserna Gábor,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
313/2020. (IX.17.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt ha-
táridejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  2 fő  (Cserna Gábor,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
          314/2020. (IX.17.) határozata

            a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 18/2018. (I.25.)
határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2018. május 17-ére módosítja. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  I.  pontban
jelzett  határozatok  tekintetében  a  jelentés  II.  részével  nem  érintett  egyéb
rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban tartja.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán,  Utassy
Éva), tartózkodott  1 fő (Lőrinczi Konrád), távol  lévő 2 fő (Cserna Gábor,  Szepesi
Attila) – megalkotta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  37/2017.  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  30/2020.
önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – megalkotta a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
35/2015.  önkormányzati  rendelete  módosításáról  szóló  31/2020.  önkormányzati
rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  2020.  év  május  15.napjával  történt  állami
támogatás  módosításának  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
költségvetésében történő rendezésére című határozati javaslatot – mellette szavazott
10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás,
Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene
szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
315/  2020. (IX. 17.) határozata  

a 2020. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében 

történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a 2020. május 15-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel
az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 88.194 E Ft-tal csökken.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda
intézmény  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 12.171 E Ft-tal.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  az  Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény
költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.257 E Ft-tal.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Bölcsődék
Igazgatósága  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.  mellékletében  az
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.552 E Ft-tal.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  állami
támogatás  csökkenés  kihatásának  rendezése  érdekében  a  Dunaújvárosi
Gazdasági  Ellátó  szervezet  költségvetését  módosítja.  A  költségvetés  4.
mellékletében  az  intézményfinanszírozás  csökken,  élelmezés  dologi  kiadás
csökken 36.062 E Ft-tal.

6. Az  intézményre  nem  továbbhárítható  változás  miatt  az  önkormányzati
költségvetés 5. b melléklet  Általános tartalék terhére 41.468 E Ft-ot  rendez,
valamint  az  intézményt  nem  illető  többletbevétel  miatt  5.316  E  Ft-ot  az
Intézményi tartalék javára számol el.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a soron következő 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-6.
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.
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Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző

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

      Határidő:  a soron következő 2020. évi költségvetési rendelet módosítás
                          alkalmával

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadását követő 
                 10 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
által  fenntartott  intézményekben  a  szociális  hozzájárulási  adó  csökkenése  miatti
járulék-megtakarítás  összegének  elvonására  című határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly,  Tóth
Kálmán, Utassy Éva),  tartózkodott  1  fő  (Gombos István),  távol  lévő 3 fő  (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila)  – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
316/2020. (IX.17.)   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti 

járulék-megtakarítás összegének elvonására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó sorát 

- a Dunaújváros Óvoda 7.203 E Ft,
- a Bölcsődék Igazgatósága 3.384 E Ft,
- az Egyesített Szociális Intézmény 4.797 E Ft,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.918 E Ft,
- a Bartók Kamaraszínház 1.373 E Ft,
- a József Attila Könyvtár 874 E Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ 249 E Ft,
- az Intercisa Múzeum 657 E Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 853 E Ft összeggel csökkenti, 
ezzel egyidejűleg  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék elnevezésű sorát 21.308 E
Ft-tal  növeli  az  intézmények  által  adott  tájékoztatások  alapján,  járulék-
megtakarítás címen.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az  1.
pontban foglaltakat a 2020. évi költségvetési rendelet következő módosítása során
vegye figyelembe.

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

Határidő:   a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  10 fő  (Barta  Endre,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  ellene  szavazott  1  fő  (Lőrinczi
Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  megalkotta  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2020.  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  32/2020.  önkormányzati
rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020.  évi  költségvetésének  I-II.  negyedévi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló
tájékoztató elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta
Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő
(Lőrinczi Konrád), tartózkodott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
317/  2020. (IX.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
I-II. negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
elfogadja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi
költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és
rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett”
projektre  vonatkozó  költségvetési  előirányzatok  módosításáról  című  határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol
lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
318/  2020. (IX.17.) határozata  

a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az
Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó költ-

ségvetési előirányzatok módosításáról

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  a  Modern  Városok  Program  –  „Szálloda  és  rendezvényközpont
létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” című projekt
előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint:

Részletez
ő kód

Előirányzat
megnevezése

Eredeti
előirányzat (Ft)

Csökkentő
tételek

Előzetes
köt.váll.

Maradvány

Át-
emelt

összeg
rovat

51630114
7.a/23.5.1. MVP

Szálloda tervezés
1 470 472 000 43 871 000 1 426 601 000

K62,
K67

51630114
7.a/23.5.1. MVP

Szálloda tervezés
308 595 000 0 308 595 000

K64,
K67

Összesen 
7.a/23.5.1. MVP

Szálloda
tervezés

1 779 067 000 1 249 454 000 - 529 613 000 K6

51630114
5.mell.22.5/MVP

dologi/MVP-
Szálloda dologi

27 661 000 13 830 000 13 830 000
K342,
K351

51630114
5.mell.22.5/MVP

dologi/MVP-
Szálloda dologi

40 640 000 0 40 640 000
K336,
K351

Összesen 
5.mell.22.5/MVP

dologi/MVP-
Szálloda dologi

68 301 000 54 471 000 - 13 830 000 K3

51630114

Összesen 
5/b 25.1

Pályázatokból
további éveket

terhelő
kötelezettség

tartaléka

81 981 000 81 981 000 - 0 K513

Összesen:

1 779 067 000
+68 301 000
+ 81 981 000

=1 929 349 000

   1 249 454 000
+   54 471 000
+   81 981 000

= 1 385 906 000

-
529 613 000

+  13 830 000
=543 443 000

-
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
jegyzőt,  hogy  a  határozati  javaslat  1.)  pontjában  részletezett  előirányzat
módosítást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.
ütemében  meghirdetett  pályázaton  való  részvételről  című  határozati  javaslatot  –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
319/  2020. (IX.17.) határozata  

a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében
meghirdetett pályázaton való részvételről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hozzájárul
ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  támogatási
kérelmet  nyújtson  be  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütem
címmel  megjelent  pályázati  felhívásra,  a  Dunaújváros  Szalki-szigeti
Szabadstrand természetes fürdőhely fejlesztése érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján
meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási
kérelem  benyújtásához,  illetve  a  projekt  előkészítéséhez  szükséges
dokumentumokat aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

                        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
                        - a határozat közléséért:
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2020. szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3.
módosítás – 2020. április-december hónap – megkötéséről című határozati javaslatot
– mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
320/2020. (IX.17.) határozata

 DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás - 2020. április-december hónap -

megkötéséről

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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  3.  számú  módosítását,  a  II.  soron  szereplő  előirányzat
emelését jóváhagyja.

2) Az  1.  pontban  szereplő  (II.)  parkfenntartás,  városi  parkok  zöldterületek
fenntartása sort  érintő 50.583.000 Ft  + ÁFA (azaz Bruttó 64.240.410 Ft)
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 24.2.1 Bevételi kockázati tartalék
soráról 35.683.000 + ÁFA forintot, valamint az 5.b. melléklet 24.1 Általános
tartalék  soráról  14.900.000  +  ÁFA  forintot  az  5.  melléklet  2.
Városüzemeltetés  3.  dologi  kiadások  (Parkfenntartás)  sorára  történő
átcsoportosítása útján biztosítja.

3) 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 3. számú módosítását írja alá, továbbá jelen
határozat  alapján  intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről.

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

Határidő: 2020. szeptember 30.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban foglalt  kötelezettségvállalást a 2. pontokban foglaltaknak
megfelelően a 2020.  évi  költségvetési  rendelet  következő módosítása során
vegye  figyelembe,  valamint  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételével
kapcsolatos teendőket végezze el.
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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 a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020.  évben
benyújtandó  Gördülő  fejlesztési  terv  elfogadására  és  a  benyújtáshoz  szükséges
meghatalmazás megadására című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  11 fő
(Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér
Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva),
tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú   Város Önkormányzata   Közgyűlésének  
321/   2020. (IX.17.) határozata  

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó  
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges

meghatalmazás megadására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadta   a
víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: Felújítási és
pótlási terv, Beruházási terv). 
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások  vonatkozásában a víziközmű
vagyonbérleti  díjából  befolyt  összeg,  valamint  saját  pénzeszköz,  a
beruházások   vonatkozásában   pályázati  finanszírozás  (Modern  Városok
Program).

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi
Víz- Csatorna- , Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a
Gördülő  fejlesztési  tervet   a  Magyar  Energetikai  és  Közmű–szabályozási
Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be.

3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

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

Határidő: 2020. szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez
2021. és 2022. évben nyújtandó támogatásról című határozati javaslatot – mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
322/2020. (IX.17.) határozata

a dunaújvárosi görögkatolikus templom építéséhez 
2021. és 2022. évben nyújtandó támogatásról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - a Dunaújvárosi
Görögkatolikus Egyházközség kérelmére -  előzetes kötelezettséget vállal arra,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. és 2022. évi
költségvetései  terhére  a  dunaújvárosi  görögkatolikus  templom  építése
érdekében 5-5 M Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban elhatározottakat a 2021. évi és a 2022. évi költségvetési
rendelet előkészítése során vegye figyelembe. 

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

        Határidő: a 2021. és 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert, hogy az 1. pont alapján készítsen elő támogatási szerződést, és
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezését követően írja alá.

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

        Határidő:  a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 munkanap

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

          Felelős:        a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

        a humán szolgáltatási osztály vezetője
          Határidő:   2020. szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Intercisa  Múzeum  szervezeti  és  működési
szabályzata  jóváhagyásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő
(Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
323/  2020. (IX.17.) határozata   

az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. november 1-jei
hatállyal  jóváhagyja  az  Intercisa Múzeum jelen  határozat  mellékleteként  csatolt
Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az Intercisa
Múzeum  578/2015.(X.15.)  határozattal  jóváhagyott Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát. 

Felelős: - a határozat közléséért:
      a polgármester

        - a határozat közlésében való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
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 szervezeti és
működési szabályzata jóváhagyásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
324/  2020. (IX.17.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros szervezeti és működési szabályzata
jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 18-ai
hatállyal  jóváhagyja  a  József  Attila  Könyvtár határozat  mellékleteként  csatolt
Szervezeti  és Működési  Szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül  helyezi  a  József
Attila  Könyvtár  437/2017.  (VI.15.) határozattal  elfogadott Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát.

Felelős: - a határozat közléséért:
      a polgármester

        - a határozat közlésében való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Családok
Átmeneti Otthona) című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
szavazott  1 fő (Szabó Zsolt),  távol  lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
325/2020. (IX.17.) határozata

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Családok Átmeneti Otthona)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
megkötendő  hatósági  szerződés-tervezetet  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
Családok  Átmeneti  Otthona  szakmai  létszámára  vonatkozóan,  egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

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

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2020. október 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  intézményvezetőjét,  hogy  a  szakmai  létszám  bővítésével
kapcsolatosan dolgozza át az intézmény szakmai programját és terjessze azt
jóváhagyásra a polgármester elé.

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

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a szakmai program benyújtására: 2020. december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Útkeresés
Segítő Szolgálat) című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
326/2020. (IX.17.) határozata

 a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztályával kötendő szerződések jóváhagyásáról (Útkeresés Segítő Szolgálat)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
megkötendő  hatósági  szerződés-tervezetet  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
szakmai  létszámára  vonatkozóan,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés aláírására.

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

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2020. október 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat  intézményvezetőjét,  hogy  a  szakmai  létszám  bővítésével
kapcsolatosan dolgozza át az intézmény szakmai programját és terjessze azt
jóváhagyásra a polgármester elé.

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

       a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a szakmai program benyújtására: 2020.december 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  egészségügyi  alapellátásban  működő
szolgáltatók  –  felnőtt  háziorvosok,  gyermek  háziorvosok  –  feladat-ellátási
szerződéseinek módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
szavazott  1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,  Raduka Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
327/  2020. (IX.17.) határozata  

az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok,
gyermek háziorvosok– feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal megkötött
feladat-ellátási szerződések a jelen határozat 1-5. melléklete szerinti formában
és tartalommal módosításra kerüljenek. 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban hozott  döntés alapján a hatályos feladat-
ellátási szerződések módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt feladat-
ellátási szerződéseket írja alá.

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

Határidő: 2020. október 16.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítások 1-1 példányát
küldje meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi
Hivatala részére.

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

Határidő: 2020. október 16.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 288/2020. (VIII.4.) számú határozatának módosításáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
328/  2020.     (IX.17.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
288/2020. (VIII.4.) számú határozatának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése a  25.  számú
felnőtt  háziorvosi körzet ellátására Dr.  Matusz Árpád orvossal  feladat-ellátási
szerződés megkötéséről  szóló 288/2020.  (VIII.4.)  határozata 1-2. pontjait  az
alábbiak szerint módosítja:

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja
azon szándékát, hogy 2020. október 1-től a dunaújvárosi 25. számú háziorvosi
körzetre területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni
dr. Matusz Árpád Lajos orvos által képviselt D. SAEPES Egészségügyi Betéti
Társasággal.      

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza
a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási
szerződést  írja alá dr.  Matusz Árpád Lajos orvos által  képviselt  D. SAEPES
Egészségügyi Betéti Társasággal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester
    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: 2020. augusztus 28.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  D.SAEPES
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli: Dr. Matusz Árpád Lajos) között 2020.
szeptember  08-án  létrejött  feladat-ellátási  szerződés  a jelen határozat 1.
melléklete szerinti formában és tartalommal módosuljon. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a D.SAEPES Egészségügyi  Betéti  Társasággal  (képviseli:  Dr.  Matusz
Árpád Lajos) kötött, a határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
1.  számú  módosítását  és  a  határozat  2.  mellékletét  képező  egységes
szerkezetű feladat-ellátási szerződést aláírja. 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.
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Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

                - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 25.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a CityRocks Kft.-vel zenei flashmob lebonyolítása
érdekében  kötött  szerződés  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
329/  2020. (IX.17.) határozata   

a CityRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött 
szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a CityRocks Kft-
vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződést  - a rendezvény
időpontjának  megváltozása  miatt  -  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint
módosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást
és  a  határozat  2.  melléklete  szerinti,  módosításokkal  egységes  szerkezetbe
foglalt vállalkozói szerződést írja alá.

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

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
       Határidő: 2020. szeptember 29.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az
1.pont szerint szerződés alapján a vállalkozói díj I. részlete, azaz 3.000.000,-
Ft+áfa kifizetésre került. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete 5.
melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok sor Dologi kiadások rovatán
az e célra betervezett összeg fennmaradó részét, azaz 5.000.000,- Ft+áfát a
2021.  évi  költségvetési  rendelet  előkészítése  során  áthúzódó  tételként  kell
figyelembe venni.

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

        Határidő: a 2021. évi költségvetés előkészítésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Vasas  Táncegyüttes  Alapítvány  2020.  évi
támogatásáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
330/2020. (IX.17.) határozata 

 a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020.  évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020.(II.14.)  rendelete 5.a.
mellékletében  „Kulturális,  oktatási  és  ifjúsági  feladatok”  címszó  9.19
előirányzata  „Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása” terhére maximum
1.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére, amely
a  táncegyüttes  fesztiváli  részvételére,  koreográfia-vásárlásra,  valamint
jelmezek, kellékek vásárlására fordítandó. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  az  1.  pont  alapján  elkészített,  a  határozat  mellékletét
képező támogatási szerződést írja alá, egyben utasítja, hogy gondoskodjon a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
A támogatás havi részletekben, az Alapítvány által a támogatási szerződés 6.
pontjában  előírt  formában  benyújtott  bizonylatok  alapján,  utólag  kerül
kifizetésre, az utolsó utalás legkésőbb 2020. december 18-án. Az Alapítvány a
szakmai  beszámolót  és a pénzügyi  összesítést  2021.  február 28-áig  köteles
megküldeni Támogatónak.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020.szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány
kérelmének elbírálásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta
Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
331/  2020. (IX.17.) határozata   

 a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  500.000,-  Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti
Alapítvány  részére  a Sándor  Frigyes  Alapfokú  Művészeti  Intézmény  mellett
felállítandó, zene iránti elkötelezettséget kifejező lakatok elhelyezésére szolgáló
jel  elkészítésére.  A  támogatásra  fedezetet  nyújt  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.14.) rendelete
5.a.  melléklet  „9.7  Kulturális  és  egyéb  civil  szervezetek  pályázható  kerete”
előirányzat.

Felelős: - a határozat közléséért:
    a polgármester

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

 Határidő: 2020. szeptember 25.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
polgármestert,  hogy az  1.  pont  figyelembevételével  előkészített,  a  határozat
mellékletét  képező,  a  Dunaújvárosi  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződést írja alá.

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

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
       Határidő: 2020. szeptember 29.



34

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2021.  évi  fordulójához  való  csatlakozásról  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének  
332/2020. (IX.17.  )     határozata  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához való csatlakozásról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése kijelenti, hogy
csatlakozni kíván a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak
megfelelően jár el. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

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

Határidő:  a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2020. október 1.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
foglaltak alapján a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2021.
évre  az  „A”  és  „B”  típusú  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokat.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat aláírja.

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

Határidő: a pályázatok kiírására: 2020. október 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázaton  nyertes
fiatalok támogatására 2021. évben 4.000.000 forintot, 2022. évben 4.000.000
forintot és 2023. évben 4.000.000 forintot kíván fordítani.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást először a 2021., majd a 2022.
és a 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
 a jegyző

  - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
 a humán szolgáltatási osztály vezetője

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2021., 2022. és 2023. évi költségvetési rendelet előkészítésének
                 időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról című határozati javaslatot
– mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
333/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójának és 
2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  elfogadja a
Dunanett Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 1.460.335  e Ft mérleg
főösszeggel és 27.476 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3.
számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete
szerint.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  elfogadott
beszámolóval  lezárt  üzleti  évre prémiumot  nem fizet,  valamint  a  2020.  évre
prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                        a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                        a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója

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 Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy
Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
334/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
üzleti tervét nem fogadja a határozat melléklete szerint, az eredményterv és a Cash-
flow terv hiánya miatt arra tekintettel, hogy többek között nem látható a tagi kölcsön
visszafizetésének üteme, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
                a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
                a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója
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  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  2019.  évi  éves
beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
335/2020. (IX.17.) határozata 

a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2019. évi éves beszámolójának megismeréséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése a  Dunanett
Vagyonkezelő Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte a határozat 1. 2. és 3. számú
mellékletei szerint azzal, hogy a beszámoló minden mellékletén kötelező szövegrész:
„A közzétett  adatok  könyvvizsgálattal  nincsenek  alátámasztva”,  egyben  utasítja  a
polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
      a polgármester
    - 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 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
10  fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Szántó Péter,  Dr.  Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem
szavazott  2 fő  (Motyovszki  Mátyás,  Szabó Zsolt),  távol  lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A  szavazás  után  Motyovszki  Mátyás  képviselő  jelezte,  hogy  a  szavazás
eredményéhez  még  plusz  egy  igen  szavazat  adódik,  így  kialakult  a  szavazás
eredményeként: 11 igen szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 3 fő.)

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
336/2020. (IX.17.)   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 és kéri, hogy
jelen határozat 2. pontjában meghatározottakat terjessze a közgyűlés elé.

2. 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.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város 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.

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 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019.
évi beszámolójának megismeréséről című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
337/2020. (IX.17.)   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 és kéri, hogy
jelen határozat 2. pontjában meghatározottakat terjessz a közgyűlés elé.

2. 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.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város 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.

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  Dunaújvárosi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.-vel
közfeladat  ellátási  szerződés  megkötéséről  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
338/2020. (IX.17.)  határozata   

a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közfeladat ellátási szerződés
megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés
7.,13.,15.  pontjai  szerinti  közfeladatot  ellátására  jelen  határozat  mellékletét
képező,  határozott  idejű,  2020.  október  1.  napjától  1  évre  szóló  közfeladat
ellátási szerződés megkötését a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.

2. A közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatra forrás rendelkezésre
áll  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2020. évi költségvetéséről
és  a  végrehajtásának  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelete  5.a.  sz.
melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  14.6.  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos soron.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen  határozat  mellékletét  képező  közfeladat  ellátási  szerződés  aláírására,
egyúttal felkéri a határozat közlésére.

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

      a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője                   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való

                          megküldést követő 8 napon belül
              - a közfeladat ellátási szerződés aláírására: a határozat
                érintettekkel való közlését követő 30 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában  álló  Kalandpark  bérbeadására  kiírt  pályázat  értékeléséről  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
339/  2020.     (IX.17.)     határozata  

a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására kiírt
pályázat értékeléséről

1. A Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  régi
vidámpark területén kialakított Kalandpark (316/7. hrsz.) pályázati úton történő
bérbeadására kiírt nyilvános pályázatra az alábbi pályázat érkezett be:

Pályázó Ajánlott bérleti díj Pályázat minősítése

ALLINFERR MEDIA Kft..
(2400 Dunaújváros, Zrinyi

Miklós u. 1.)

4.200.000,-Ft/év érvényes

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat
tulajdonában álló Kalandpark pályázati úton történő bérbeadására kiírt nyilvános
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a pályázat nyertesének
az Allinferr Media Kft.-t (2400 Dunaújváros, Zrinyi Miklós u. 1., képviseli: Galyas
Lajos) jelöli meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  felhatalmazza a
polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező,  a  2.  pontban foglalt  nyertessel
kötendő „Bérleti Szerződés” aláírására és felkéri jelen határozat közlésére. 

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                   számított 8 napon belül                                          

                         - a bérleti szerződés aláírására: a közgyűlés döntésétől számított 
                           15 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű  használatához
szükséges munkák finanszírozásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott
12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
340/2020. (IX.17.) határozata   

Mobilcsarnok rendeltetésszerű használatához szükséges munkák
finanszírozásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zrt.-t  a  kézilabda  Mobilcsarnok  rendeltetésszerű
használatához  szükséges  munkák  (parkoló  kialakítása,  szennyvíztároló,
vízóra  akna,  biztonságtechnikai  rendszer  kiépítése,  csapadékvíz  elvezetés
kialakítása)  elvégzésével, bruttó 13.576.778,- Ft vállalkozási díjért,  egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. által,
jelen  határozat  mellékletét  képező  árajánlattal  egyező  tartalommal
előkészített és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett
vállalkozási  szerződés  aláírására azzal,  hogy  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási  Osztály  teljesítésigazolását  követően  fizeti  meg  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Dunaújváros
Vagyonkezelő Zrt.-nek 30 napon belül.

2. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt feladatra bruttó 13.576.778,- Ft összeget biztosít vállalkozási díjként
az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetése  5.  melléklete  14.  Cím  Dologi
kiadások soráról a 7. b. melléklet 14. címre történő átcsoportosítással.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                          a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője

      a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
                     a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

      a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére
                  történő megküldést követő 8 napon belül

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

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati költségvetés
módosításakor  vegye  figyelembe,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
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              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
532/2020  (VI.10.)  határozata  módosításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth
Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
341/2020. (IX.17.)   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
532/2020. (VI.10.) határozata módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése megállapítja,
hogy  a  dunaújvárosi  372/21  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  16.910  m2  nagyságú,
kivett telephely megnevezésű ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII törvény 86.§ (1) bekezdése k) pontja szerint mentes az
általános forgalmi adó alól.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert  a  határozat  közlésére  és  a  határozat  mellékleteként  csatolt
adásvételi  szerződésmódosítás  aláírására  azzal,  hogy  a  polgármester,  a
Kavics-Ker Kft. aláírását és az ügyvédi ellenjegyzést követően küldje meg az
MNV Zrt. részére az elővásárlási joggyakorlás történő lemondás érdekében és
intézkedjen a vételár Áfa tartalmának, azaz 10.800.000,- Ft visszautalásáról.

Felelős: - a határozat közléséért 
    a polgármester

            - 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 dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán
utca 52. hrsz. ”felülvizsgálat alatt” található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről című határozati javaslatot – mellette
szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy  Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
342/  2020. (IX.17.) határozata  

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 52. hrsz. 

”felülvizsgálat alatt” található, kivett óvoda, udvar megnevezésű ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy a  dunaújvárosi  52  hrsz.-ú,  természetben  2400  Dunaújváros,  Latinovits
Zoltán  utca  52.  hrsz. ”felülvizsgálat  alatt”  található,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű ingatlanon fennálló 756/1213-ad önkormányzati tulajdoni hányad
értékesítésére kiírt  nyilvános  pályázatot  érvényesnek  és  eredményesnek
nyilvánítja.  A pályázati  felhívásra 1 db pályázat érkezett.  Megállapítja,  hogy a
pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a pályázó maradéktalanul eleget tett. A
pályázó ajánlata 33.000.000,- Ft, azaz Harminchárommillió forint.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
hivatkozott pályázat nyertesének a  Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarát
(2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán út 10., képviseli: Králik Gyula elnök) jelöli
meg azzal, hogy nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a szerződés azt követő
napon  lép  hatályba,  hogy  az  ingatlanra  elővásárlásra  jogosult  lemond
elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá a nyertes pályázó jogi képviselője
által  előkészített  adásvételi  szerződés  aláírásra   –  mely  a  bérleti  jogviszony
megszüntetésére  is  kiterjed  a  vételár  megfizetése  napján  –  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 osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől
                  számított 8 napon belül

                    - a szerződés aláírására: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
                          véleményezését követő 45 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S.
u.  21.  szám  alatti,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezéső,  belterületi  ingatlan
elidegenítésről című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  11 fő (Barta Endre,
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő
(Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila)
– elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
343/  2020. (IX.17.) határozata  

a dunaújvárosi 1445 hrsz.-ú, Dunaújváros, Petőfi S. u. 21. szám alatti, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános
pályázati  úton  értékesíti  a  dunaújvárosi  1445  hrsz.-ú,  természetben  2400
Dunaújváros,  Petőfi  S.  u.  21.  szám alatt  található,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű, 1431 m2 nagyságú ingatlant 12.163.500,- Ft+Áfa, azaz bruttó
15.447.645,- Ft  kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie
kell az alábbi kitételeknek:
- 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  jogosult  lemond  elővásárlási  jogáról,  vagy  a
nyilatkozattételi határidő lejár;

- a  vételáron  felül  a  nyertes  pályázót  terhelik  az közműcsatlakozások,  az
igényelt  közműkapacitások,  a  forgalmi  értékbecslés  költsége,  valamint a
nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő megbízási díja az adásvételi
szerződéstervezet előkészítését illetően.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak  a  Dunaújváros  című  lapban  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: 2020. szeptember 30.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar
út  31.  szám  alatti,  kivett  lakóház,  udvar  megnevezésű,  belterületi  ingatlan
elidegenítésről című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  11 fő (Barta Endre,
Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt, Szántó
Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi
Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
344/  2020. (IX.17.) határozata  

a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti, 
kivett lakóház, udvar megnevezésű, belterületi ingatlan elidegenítésről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  nyilvános
pályázati  úton  értékesíti  a  dunaújvárosi  1460  hrsz.-ú,  természetben  2400
Dunaújváros,  Magyar  út  31.  szám  alatt  található,  kivett  lakóház,  udvar
megnevezésű, 2368 m2 nagyságú ingatlant bruttó 20.128.000,- Ft kikiáltási áron
azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell az alábbi kitételeknek:
- az ingatlan helyi  védelem alatt  áll  a településkép védelméről  szóló DMJV

Önkormányzata  Közgyűlésének  43/2017.  (XII.22.)  önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint;

- 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  jogosult  lemond  elővásárlási  jogáról,  vagy  a
nyilatkozattételi határidő lejár;

- a  vételáron  felül  a  nyertes  pályázót  terhelik  az  ingatlan  forgalmi
értékbecslésének, valamint a nyertes pályázó által megbízott jogi képviselő
megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését illetően.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  jelen  határozat
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati
kiírásnak  a  Dunaújváros  című  lapban  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: 2020. szeptember 30.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Széchenyi  István Kollégium tűzjelző rendszer
karbantartásáról és riasztó rendszere távfelügyeletéről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Szabó Zsolt,  Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
345/2020.   (IX.17.)     határozata   

a Széchenyi István Kollégium tűzjelző rendszer karbantartásáról és 
riasztó rendszere távfelügyeletéről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a  TOLNA-ŐR Kft.-t
(2400  Dunaújváros,  Balogh  Á.  u.  10.) a Széchenyi  István  Kollégium (2400
Dunaújváros,  Erdő  sor  37/A.)  tűzjelző  rendszere  karbantartásával,  hatósági
átjelzésével  és  a  riasztó  rendszer  távfelügyeletével  a határozat melléklete
szerinti  ajánlatnak megfelelően  bruttó  1.000.000,-  Ft keretösszegen belül,
egyúttal felhatalmazza a polgármester az ajánlattal egyező és a TOLNA-ŐR Kft.
által előkészített vállalkozási szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság állásfoglalását 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 osztályra
                   érkezésétől számított 8 napon belül

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt összegű
forrás  rendelkezésre  áll  Dunaújváros  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  a  végrehajtásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelete 5. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 3.
dologi kiadások során.

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 osztályra
                        érkezésétől számított 8 napon belül
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés a megállapodás véleményezéséről – Juharos étterem eszközei értékének,
valamint a 244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 533/2020.
(IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás című határozati javaslatot – mellette
szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),
tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Pintér Tamás, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

(A szavazás után Lőrinczi Konrád jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz egy
igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, távol lévő
4 fő.)

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
346/2020. (IX.17.)   határozata  

megállapodás véleményezéséről – Juharos étterem eszközei értékének, valamint a
244/2020. (VII.16.) és Dunaújváros MJV Polgármestere 

533/2020. (IV.10.) határozata alapján kompenzációs megállapodás

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. március 27-én, a
DVG  Zrt.-vel  megkötött,  a  Juharos  Étteremmel  kapcsolatos  bérleti  szerződés
megszüntetésében  foglaltak  szerint  a  Juharos  étterem  eszközeinek  értékét  bruttó
13.038.076,- Ft értéken elfogadja, egyben felkéri a polgármestert a határozat 1. számú
mellékleteként csatolt adásvételi szerződés aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Dunaújváros  MJV
Polgármestere  az 533/2020.  (VI.10.)  határozatát  megerősíti,  vagyis  a DVG Zrt.  által
üzemeltetett üdülők 2019. évi üzemeltetéséből eredő veszteséget 6.467.623,- Ft + Áfa
összeget  megtéríti  kompenzáció  útján  a  DVG Zrt.-nek  nyújtott  200.000.000,-  Ft  tagi
kölcsön terhére. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megerősíti Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere az 533/2020. (VI.10.) határozatát, mely szerint a DVG
Zrt.  által  üzemeltetett  Dunaújváros,  Jókai  u.  19.  (Népfőiskola)  szám  alatt  található
ingatlan  2019.  évi  üzemeltetésből  eredő  886.207,-  Ft  +  Áfa  összegű  veszteséget
kompenzáció  útján  a  DVG  Zrt.-nek  nyújtott  200.000.000,-  Ft  tagi  kölcsön  terhére
megfizeti.

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a DVG

Zrt.-nek nyújtott 200.000.000,- Ft-os tagi kölcsönbe be kíván számítani a határozat 1., 2.
és 3. pontja alapján bruttó 22.377.440,- Ft-ot a határozat 2. számú mellékletként csatolt
megállapodás szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és
a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért 
   a polgármester

            - 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  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok
ellátásával összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán,
Utassy Éva),  tartózkodott  2  fő  (Gombos István,  Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő 3  fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata   Közgyűlésének     
347/2020. (IX.17.)   határozata  

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben 
külső szakértő kiválasztásáról

                                                                              
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  helyi  autóbuszos közösségi
közlekedési hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása
érdekében legalább egy hálózati változat kidolgozása feladat vonatkozásában –
mely tartalmazza a javasolt viszonylatokat, a kapcsolódó követési renddel – a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot  fogadja el  és a feladat elvégzésével
Botyánszki  Tamást bízza  meg  összesen  nettó  500.000,-  Ft,  azaz  nettó
ötszázezer forint megbízási díj ellenében.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a
megbízott  által  előkészített,  az  1.  pontban meghatározott  munka elvégzésére
vonatozó  megbízási  szerződés  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság véleményének kikérését követően.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
az 1. pontban meghatározott megbízási díjra, adóira és járulékaira  1.500.000.,-
Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint keretösszeget biztosít  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
5. melléklet „14. Vagyongazdálkodási feladatok 3. dologi kiadások” sorról történő
átcsoportosítással.

 Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

               a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő

                megérkezésétől számított 8 napon belül
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 30 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy  jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
megfelelően  a  2020.  évi  költségvetés  következő  módosításakor  vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

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

                       a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
               - a költségvetés módosításáért:
                 a Jegyző
               - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

               a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
Határidő:  a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának
                 időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok
ellátásával összefüggésben külső szakértő kiválasztásáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  tartózkodott  1  fő  (Lőrinczi  Konrád),  távol  lévő  3  fő
(Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata   Közgyűlésének     
348/2020. (IX.17.)   határozata  

a dunaújvárosi helyi közlekedési feladatok ellátásával összefüggésben 
külső szakértő kiválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  helyi  autóbuszos közösségi
közlekedési hálózatának és a menetrendi struktúra megújításának támogatása
érdekében  vonalhálózati  nagy  térkép  elkészítésével,  megállóhelyi  várók
plakáttartó kereteiben elhelyezendő vitringrafika elkészítésével, az önkormányzat
honlapjáról „linkelhető”, annak részeként működő statikus aloldal létrehozásával,
megállóhelyi  indulásokat  tartalmazó  magyar/angol  nyelvű  hirdetmények
előállításával, a  weboldalra  szánt  összesítő,  a  járatok  esetén  minden
megállóhelyet  bemutató  menetrendi  táblázat  elkészítésével  kapcsolatban  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot  fogadja el  és a feladat elvégzésével
Győrfi Péter bízza meg összesen   nettó 600.000,- Ft, azaz nettó hatszázezer
forint megbízási díj ellenében.

                          
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a

megbízott  által  előkészített,  az  1.  pontban meghatározott  munka elvégzésére
vonatozó  megbízási  szerződés  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság véleményének kikérését követően

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése úgy határoz,
hogy  az  1.  pontban  meghatározott  megbízási  díjra,  adóira  és  járulékaira
1.500.000.,-  Ft,  azaz  egymillió-ötszázezer  forint  keretösszeget biztosít
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.14.)
önkormányzati  rendelete 5.  melléklet  „14.  Vagyongazdálkodási  feladatok 3.
dologi kiadások” sorról történő átcsoportosítással.

 Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője

               a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő

                megérkezésétől számított 8 napon belül
                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való
                          közlését követő 30 napon belül
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy  jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

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

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

                      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért:
                a Jegyző
              - a költségvetés módosításáért való közreműködésért:

              a Költségvetési és Pénzügyi osztály osztályvezetője
Határidő: a 2020. évi önkormányzati költségvetés következő módosításának
                időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról című határozati javaslatot
– mellette  szavazott  12 fő  (Barta  Endre,  Gombos István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
349/  2020. (IX.17.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elrendeli
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évre  vonatkozó
közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
közbeszerzési tervének a Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, valamint az
elektronikus  közbeszerzés  részletes  szabályairól  szóló  424/2017.  (XII.19.)
kormányrendelet 7.§ (5) pontja szerinti közzétételét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közbeszerzési referens
Határidő: a közzétételre 2020. szeptember 30.

    a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv
                        honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.
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Pintér Tamás polgármester:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint
testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ
32.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  név  szerinti  szavazás  során  az  ülésvezető
felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő 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
mellett.

A közbeszerzési  törvény rendelkezésére  figyelemmel  a  jelen napirendnél  név
szerinti szavazást kezdeményezek. Kérem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a
nevük felolvasása után álljanak fel és hangosan mondják be szavazatukat:

1. Barta Endre - igen
2. Cserna Gábor lenne, ha itt lenne
3. Gombos István - igen
4. Lőrinczi Konrád - igen
5. Mezei Zsolt - igen
6. Motyovszki Mátyás - igen
7. Orosz Csaba - igen
8. Raduka Zsuzsanna nincs itt
9. Szabó Zsolt - igen
10. Szántó Péter - igen
11. Dr. Székely Károly - igen
12. Tóth Kálmán - igen
13. Utassy Éva - igen
14. És a saját szavazatom – igen

A  név  szerinti  szavazást  követően  Pintér  Tamás  polgármester  megállapította,  hogy  a
közgyűlés  a  „Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési
eljárás  eredményének  megállapításáról  című  határozati  javaslatot  12  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
350/  2020. (IX.17.) határozata  

„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 266/2020. (VII.16.) ha-
tározatával támogatta a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatá-
si területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpa-
testek javítása, karbantartása tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően megállapítja, hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft.
(9027  Győr  Berkenyefa  sor  9.)  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 dokumen-
tumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljá-
rás keretében benyújtott ajánlatok alapján VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft.
(9027 Győr Berkenyefa sor 9.) mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gaz-
dasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kap-
csolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat  összege nettó  1.284.000 Ft +Áfa/hó,  összesen bruttó  1.630.680
Ft/hó, folyamatos teljesítéssel, és havonta történő számlázással. 

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. október 30.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a 4. pontban
rögzített szolgáltatás megrendelés 2020. évi fedezeteként nettó 3.852.000 Ft + ÁFA
összeg, vagyis bruttó 4.892.040 Ft összeg biztosításához.

6.Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  kötelezettséget  vállal
arra, hogy a 4. pontban szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás
fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának  2021-2022. évi költ-
ségvetésében betervezésre kerül  1.284.000 Ft + ÁFA/  hó összegben, azaz a 2021.
évi szerződéses időszakot tekintve nettó 15.408.000 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó
19.568.160 Ft összegben, 2022. évi szerződéses időszakot figyelembe véve pedig
11.556.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 14.676.120 Ft összegben.

7.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
6. 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
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Pintér Tamás polgármester:

Név  szerinti  szavazást  kell  tartanunk  itt  is.  Kérem  Tisztelt  Képviselő-
társaimat,  hogy  a  nevük  felolvasása  után  álljanak  fel  és  hangosan
mondják be szavazatukat:

1. Barta Endre - igen
2. Cserna Gábor lenne, ha lenne
3. Gombos István - igen
4. Lőrinczi Konrád - igen
5. Mezei Zsolt - igen
6. Motyovszki Mátyás - igen
7. Orosz Csaba - igen
8. Raduka Zsuzsanna szintén nincs itt
9. Szabó Zsolt - igen
10. Szántó Péter - igen
11. Dr. Székely Károly - igen
12. Tóth Kálmán - igen
13. Utassy Éva - igen
14. És a saját szavazatom - igen

                                                    
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés  a  „Dunaújváros villamos energia  ellátása”  tárgyú közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívásának,  és  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadására,  az
eljárás megindításáról című határozati javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
351/  2020. (IX.17.) határozata  

„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, 

az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros
villamos energia ellátása” tárgyú  közbeszerzési eljárásra  a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti, hirdetmény közzétételével indu-
ló, nyílt  közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mel-
lékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  szerződés  időtartama  alatt  az  árubeszerzés
megvalósításához szükséges fedezetet Dunaújváros MJV Önkormányzatának
2021-2023. évi költségvetésben 96.800.000 Ft + ÁFA összegben biztosítani
fogja.

3.Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  2.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatának  2021-2023.  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 2021-2023. évi költségvetés tervezésének időpontja

4. 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. szeptember 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Kisapostag községgel  megköthető,  területrész
átadásra  vonatkozó  szerződést  előkészítő  bizottság  lértehozásáról,  és  tagjai
megválasztásáról  szóló  határozatok  hatályon  kívül  helyezéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
352/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel megköthető, területrész átadásra vonatkozó szerződést
előkészítő bizottság létrehozásáról, és tagjai megválasztásáról szóló határozatok 

hatályon kívül helyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  181/2020.  (III.26.),  182/2020.  (III.26.),  183/2020.  (III.26.),  184/2020.
(III.26.), és 185/2020. (III.26.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.    

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot Kisapostag polgármesterével és valamennyi
további érintettel közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó,  előzetes  megállapodást  előkészítő  bizottság  létrehozataláról  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi
Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
353/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság létrehozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatározza, hogy
a Hamburger Hungária Kft. által kezdeményezett – Dunaújváros és Kisapostag
települések közötti – területrész átadási megállapodás előkészítése érdekében
létrehozandó bizottságba három tagot delegál.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  előkészítő
bizottság feladatának jelöli meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  102.  §  (1)  bekezdése  szerinti  előzetes
megállapodás  megkötése  érdekében  közigazgatási  szerződés-tervezetet
készítsen elő, mely térjen ki az átadandó területrész pontos területére, határára,
és a területrész átadásával kapcsolatos vagyon- megosztásra.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  az
előkészítő  bizottságot,  hogy legkésőbb e határozat  meghozatalától  számított
hat hónapon belül a közigazgatási szerződés-tervezetet terjessze elő.  

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot Kisapostag község polgármesterével közölje.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó, előzetes megállapodást előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
354/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária Kft.  által  kezdeményezett  -  Dunaújváros és Kisapostag települések
közötti - előzetes megállapodást  előkészítő bizottságba Tóth Kálmán közgyűlési
képviselőt megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó, előzetes megállapodást előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
355/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária Kft.  által  kezdeményezett  -  Dunaújváros és Kisapostag települések
közötti  -  előzetes  megállapodást   előkészítő  bizottságba Sági  Pétert
megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.
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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 11 fő (Barta Endre, Gombos István,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi
Konrád),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka  Zsuzsanna,  Szepesi  Attila)  –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
356/2020. (IX.17.) határozata

Szabó Zsolt alpolgármester módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Szabó Zsolt
alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  181-185/2020.  (III.26.)  sorszámú
határozatainak  hatályon  kívül  helyezésére,  és  Kisapostag  községggel  területrész
átadására  vonatkozó  előkészítő  bizottság  létrehozatalára”  című  előterjesztés  V.
határozati javaslatában dr. Molnár István ügyvéd helyett a közgyűlés dr. Staudt Gábor
ügyvédet válassza meg.



65

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Kisapostag  községgel  területrész  átadásra
vonatkozó,  előzetes  megállapodást  előkészító  bizottság  tagjánakmegválasztásáról
című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád),
nem  szavazott  1  fő  (Gombos  István),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
357/2020. (IX.17.) határozata

a Kisapostag községgel területrész átadásra vonatkozó, 
előzetes megállapodást  előkészítő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Hamburger
Hungária Kft.  által  kezdeményezett  -  Dunaújváros és Kisapostag települések
közötti  -  előzetes  megállapodást  előkészítő  bizottságba dr.  Staudt  Gábor
ügyvédet megválasztja.

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jegyző
Határidő: 2020. szeptember 25.

(A 357/2020.  (IX.17.)  határozati  javaslatra  történő szavazás után Lőrinczi  Konrád
képviselő  jelezte,  hogy a szavazás eredményéhez még plusz  egy igen szavazat
adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 11 igen szavazat, nem szavazott 1
fő, távol lévő 3 fő.)
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  hozzájárulás  megadásáról  Esztergom  Város
Önkormányzatának  és  Pusztavám  Község  Önkormányzatának  a  Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társuláshoz történő csatlakozásához
című határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő
3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
358/2020. (IX.17.) számú határozata

hozzájárulás megadásáról Esztergom Város Önkormányzatának és 
Pusztavám Község Önkormányzatának a Közép-Duna Vidéke

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta
a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és hozzájárulását adja Esztergom
Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1.
napjával  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozásához.

2.) Tekintettel  arra,  hogy  a  jelenlegi  hulladékgazdálkodási  rendszer  létesítését
szolgáló  pályázati  és  engedélyezési  dokumentációk,  valamint  a
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem
volt,  ezeket  a  költségeket  a  projekt  Támogatási  Szerződése  alapján  a
Támogató finanszírozta és finanszírozza,  továbbá az  újonnan csatlakozók a
jelenleg  kivitelezés  alatt  álló  hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztésből
kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  nem javasolja  az  újonnan  csatlakozó
Esztergom Város Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőleges
hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  Társulási  Tanács  elnökét  a  határozat  kivonatának
megküldésével a közgyűlés döntéséről értesítse.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2020. október 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
397/2018.  (VI.21.)  határozata  módosítására  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Szabó Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka
Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
359/2020. (IX.  17  .) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
397/2018. (VI.21.) határozata módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 397/2018. (VI.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  helyben  hagyja,  azt
megerősíti és a következő Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályba lépéséig,
de legfeljebb 2018. december 31-ig hatályában változatlan formában fenntartja,
valamint az eltelt időszak áttekintését elfogadja.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.

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

                         a személyügyi osztály vezetője
Határidő:  a határozat előkészítő osztályra érkezését 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 Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új
Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna
Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
360/  2020. (IX.17.)     határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és 

új Szervezeti és Működési Szabályzat  elfogadásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  395/2017.(VI.
15.) határozatával jóváhagyott Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala  2017.  július  1-től  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,
melyet  a  699/2018.(XII.13.)  határozatával  2019.  január  1.  napjától,  majd  a
626/2019.(X.  31.)  határozatával  2019.  november  1.  napjától,  továbbá  a
187/2020.(III.26.)  határozatával  2020.  április  1.napjától  módosított,  hatályon
kívül helyezi.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát   -  2020.  október  1-i  hatályba  lépéssel  -   a jelen  határozat
mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott, a Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát aláírja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy  a  jelen  határozattal  elfogadott,  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a  szabályzat
személyi hatálya alá tartozókkal megismertesse. 

Felelős: - a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírásáért:
                        a polgármester

              a jegyző 
            - a Szervezeti és Működési Szabályzat megismertetésért:
              a jegyző
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                        a belső kontroll felelős     
Határidő: 2020. október 1.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottsága  új  képviselő  bizottsági  tagjának
megválasztására című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), nem szavazott 2 fő (Gombos
István, Lőrinczi Konrád), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Raduka Zsuzsanna, Szepesi
Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
361/2020. (IX.17.)   határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbiztonsági
és környezetvédelmi bizottság képviselő bizottsági tagjának 2020. szeptember
18. napjától Gombos István képviselőt megválasztja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a jelen határozattal megválasztott képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a közbiztonsági
és  környezetvédelmi  bizottság  összetételében  bekövetkezett  változásokat  a
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző

            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
              az aljegyző

                a személyügyi osztály vezetője
Határidő: 2020. szeptember 30.
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