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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2020.  szeptember  29-ei
rendkívüli  nyílt  ülésén  született  döntések,  valamint  a  szavazás  nyilvános
adatai: 

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülés  napirendi  pontjainak
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  15  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy Éva) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
367/2020. (IX.29.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. szeptember
29-ei rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat az önkormányzat sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási
rendszeréről  szóló  1/2016.  (I.22.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül
helyezésére

2. Javaslat  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
2019.  évi  éves beszámolójának elfogadására,  illetve  a  saját  tőke –  jegyzett
aránya helyreállítására koncepcionális döntés meghozatalára

3. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési
Programjainak  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási  kérelmével
kapcsolatosan

4. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  Javadalmazási
Szabályzatának elfogadására

5. Javaslat  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  az  Élményfürdő
üzemeltetésére kötött szerződés meghosszabbítására

6. Javaslat a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendelésére

7. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  91/2019.  (II.14.)
határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött megbízási
szerződés módosítására

8. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás
megújításához  szükséges  lépések  megtételére,  valamint  a  meglévő
vagyonbiztosítás kiterjesztése
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9. Javaslat az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 1300 m2
nagyságú terület hasznosítására

10. Javaslat az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó
szerződés aláírására

11. Javaslat  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  a  közgyűlés
rendkívüli  nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
368/2020. (IX.29.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. szeptember
29-ei rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Gombos István, Me-
zei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Sza-
bó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), tartózkodott 3
fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) –  megalkotta a sportlétesítmény
bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 1/2016. önkormányzati rende-
let hatályon kívül helyezéséről szóló 33/2020. önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nkft. 2019. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi  Attila),  tartózkodott  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
369/2020. (IX. 29.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
2019. évi éves beszámolójának megtárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA-Dunaújvárosi
Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft 2019. évi  egyszerűsített  éves beszámolóját
357.934 e Ft mérleg főösszeggel és -167.440 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a
határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a
határozat közlésére. 

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

                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 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 DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit  Kft.  saját  tőke  –  jegyzett  aránya  helyreállítására  koncepcionális  döntés
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva),
tartózkodott 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
370/2020. (IX. 29.) határozata

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
saját tőke – jegyzett aránya helyreállítására koncepcionális 

döntés meghozataláról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  DKKA-
Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  Alapító  Okirata  módosítását
rendeli el oly módon, hogy a pótbefizetés végrehajtható legyen, legmagasabb
összegét  évente  egyszeri  300  millió  forintban  határozza  meg  az  alábbiak
szerint:
„9.2. A társaság a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat
elő. A tag által teljesítendő pótbefizetés legmagasabb összege: 300.000.000,-
Ft  lehet,  és  évente  legfeljebb  kétszer  rendelhető  el  a  pótbefizetési
kötelezettség.  A  pótbefizetés  teljesítésének  módjáról,  ütemezéséről  és
határidejéről  a pótbefizetésről  szóló alapítói  határozatban kell  rendelkezni.  A
pótbefizetés  összege  a  tag  törzsbetétjét  nem  növeli.  Mellékszolgáltatási
kötelezettség nem áll fenn.”, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia  Nkft. által  előkészített  alapító  okirat  módosítás  aláírására  az
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  vállalja,  hogy
jelen határozatot követően három hónapon belül  helyre állítja a saját  tőke –
jegyzett tőke arányát, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:189. §
(2)  bekezdése  szerint,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

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

              - az Alapító okirat módosítására: a határozat közlését követő 
                          15 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-
es  Sport  Fejlesztési  Programjának  önerő  biztosítására  vonatkozó  támogatási
kérelméről című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
371/  2020. (IX.29.) határozata  

DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési
Programjának önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről

1. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  DKKA
Nonprofit Kft. 2019/2020-as (határozat száma: be/SFPH01-07272/2019/MKSZ)
és  2020/2021-es  (határozat  száma:  be/SFP-08272/2020/MKSZ) Sport
Fejlesztési Programja önereje biztosításához 26.000.000,- Ft-ot biztosít a 2020.
évi  önkormányzati  költségvetés  5.b.  Általános  tartalék  előirányzat  terhére,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékleteként  csatolt
támogatási  szerződés  aláírására  az  európai  uniós  források  felhasználásáért
felelős miniszter jóváhagyását követően.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                  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

                   - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források
                           felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követő 30 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati
költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja
a polgármestert a 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 módosításában és tervezésében 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  Tóth  Kálmán képviselő  módosító  javaslatáról
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 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
372/2020. (IX.29.) határozata 

 Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatta Tóth Kálmán
képviselő  azon  módosító  javaslatát,  mely  szerint  a  DVG  Zrt.  Javadalmazási
Szabályzatának  1.3.4.  pontjában  a  következő  szöveg  szerepeljen:  „Amennyiben  a
vezető állású munkavállaló állandó lakóhelye nem Dunaújvárosban van, a társaság
számára lehetőség szerint lakhatást biztosít.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról 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 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének     
373/2020. (IX.29.) határozata 

 a DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. 
Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  vezető  tisztségviselők,
felügyelőbizottsági  tagok,  valamint  az  Mt.  208.  §-ának  hatálya  alá  eső
munkavállalók  javadalmazása,  valamint  a  jogviszony  megszűnése  esetére
biztosított  juttatások  módjának,  mértékének  elveiről,  annak  rendszerére
vonatkozó,  jelen  határozat  1.  számú mellékletét  képező  Javadalmazási
Szabályzatot 2020. szeptember 30. hatállyal megalkotja, egyúttal felhatalmazza
a polgármestert a Javadalmazási Szabályzat aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  DVG  Zrt.
vezérigazgatóját,  hogy  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése
alapján a Javadalmazási Szabályzatot a cégiratok közé helyezze letétbe.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének  613/2011.(XII.15.),  326/2019.(V.30.),  281/2020.(VII.16.)
határozata Javadalmazási Szabályzatra vonatkozó pontjait (2012. január 4-én
kelt Javadalmazási Szabályzatot és annak 1. és 2. számú módosításait) 2020.
szeptember 29. napjával hatályon kívül helyezi.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési osztály vezetője                    
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                megküldést követő 8 napon belül
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG Zrt.-vel  az  Élményfürdő  üzemeltetésére
kötött  szerződés  meghosszabbításáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlésének     
374/2020. (IX.29.) határozata   

 a DVG Zrt-.vel az Élményfürdő üzemeltetésére kötött 
szerződés meghosszabbításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő Zrt.  (2400 Dunaújváros,  Kenyérgyári  út  1.)  és az
Önkormányzat között, az Élményfürdő-komplexum általános üzemeltetésére és
karbantartására kötött üzemeltetési szerződés időbeli hatályát meghosszabbítja
2021. december 31. napjáig. Az üzemeltetés díja 2020. szeptember 16. napjától
10.000.000,- Ft+áfa/hó.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen
határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosítás aláírására és a
határozat közlésére.

3. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozat  1.  pontjában
megjelölt feladatra, a 2020. szeptember 16-2020. december 31. időszakra bruttó
35.000.000,- Ft+áfa, azaz bruttó 44.450.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat
2020. évi költségvetése 5.b Általános tartalék során.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester      
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője                    
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                  megküldést követő 8 napon belül

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

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban rögzített kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltak szerint a 2020. évi
önkormányzati  költségvetés  módosításakor  vegye  figyelembe,  valamint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetése
tervezésekor  120.000.000,-  Ft+áfa,  azaz  bruttó  152.400.000,-  Ft  összeget
tervezzen az 1. pontban meghatározott feladatra, 2021. január 1-2021 december
31.  időszakra,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a  kötelezettségvállalás
teljesítésére.
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                        a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                      - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában, tervezésében való közreműködésért:
                        a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja
                        a 2021. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét
biztosító munkák DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendeléséről
című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
375/2020.   (IX.29.)     határozata  

a volt Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító munkák 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től történő megrendeléséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola  villámvédelmét  biztosító  munkálatok
elvégzésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t bízza meg. A kivitelezési
munkák díja bruttó 5.691.327,- Ft. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
szereplő  kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló  5/2020.  (II.14.) önkormányzati  rendelete 5.  melléklet  14.
Vagyongazdálkodási  feladatok  3.  Dologi  kiadások  sorról  átcsoportosítással
biztosítja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.  által  előkészített,  a volt
Bánki Donát Szakközépiskola villámvédelmét biztosító szerződés aláírására.

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

      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; DVG Dunaújvárosi 
      Vagyonkezelő Zrt. vezetője

Határidő: a szerződés aláírására: a szerződés megküldését követően
                haladéktalanul

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester

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

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



13

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

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a 2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése
91/2019.  (II.14.)  határozata,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a DVG Zrt. között a közérdekű munka végrehajtása tárgyában
létrejött  megbízási  szerződés  módosítására  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
376/2020. (IX.   29  .) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között

a közérdekű munka végrehajtása tárgyában létrejött 
megbízási szerződés módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 91/2019. (II.14.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a
szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény  144/A.  §  (5)
bekezdésének  a)  pontja  alapján  a  helyi  önkormányzat  kijelölhető
foglalkoztatóként  a  közérdekű munka végzésére,  továbbá arról,  hogy e
törvény  144/A.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  adatokat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztály
részére be kell jelenteni. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbá tudomással bír arról
is, hogy a  büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 281.
§  (3)  bekezdése  c)  pontja  alapján  a  közérdekű  munka  büntetések
végrehajtására az önkormányzati  tulajdon kezelésével és fenntartásával
megbízott vagy erre a célra az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó
szervezetek kijelölhetők.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  valamint  felhatalmazza  a  határozat  mellékletét  képező  megbízási
szerződésmódosítás aláírására,  egyúttal utasítja a DVG Zrt. vezérigazgatóját,
hogy a megbízási szerződésmódosítást írja alá.

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
               a polgármester 

               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
              a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója       

                     a személyügyi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezését
                  követő 8 napon  belül

              - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                     15 napon belül



15

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
vagyon- és felelősségbiztosítás megújításához szükséges lépések megtételére című
határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos
István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
377/  2020.     (IX.   29.  )     határozata         

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítás
megújításához szükséges lépések megtételére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a  Generali
Biztosítónál  96100917127377500  kötvényszámon  nyilvántartott  biztosítási
szerződését  fel  kívánja  mondani  2020.  december  31-re,  egyben  a
harmincnapos  felmondási  idővel  utasítja  a  polgármester  a  határozat  és  a
felmondás közlésére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  2020.
december 31-én lejáró és 2021. január 01-től szükséges új, az önkormányzati
vagyonbiztosítás,  valamint  munkáltatói  és  tevékenységi  felelősségbiztosítás
felkutatására (legalább 3 ajánlat) felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t,
azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a biztosítási díj nem haladhatja
meg a nettó 15.000 E Ft/év díjat, valamint, hogy az ajánlatok bekérésekor az
egyes  káreseményekhez  kapcsolódó  önrész  mértékét  az  alábbiakra  különös
figyelemmel határozza meg: 
A  megkért  önrészek  a  tűzkár,  vezetékesvíz-kár,  viharkár,  betöréses  lopás
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 5.000,- Ft/kár, az
általános felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum
10.000  Ft  kivéve  személyi  sérüléses  károknál  ott  a  biztosító  nem  alkalmaz
önrészesedést,  kátyúkár,  közterületi  elemek  (játszótér  elemek),  rongálás  és
vandalizmus károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri  a
Hungarikum Biztosítási  Alkusz Kft.-t,  hogy a határozat  mellékleteként  csatolt
nyilvántartások  alapján  kérjen  be  biztosító  társaságoktól  ajánlatot  és  azt
mutassa  be  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére
összehasonlító tábla formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva a 4. pont
figyelembe vételével.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartja a jogot,
hogy érvényes ajánlat beérkezése esetén sem hirdet eredményt. 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                            a polgármester
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
                          - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
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                            a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő
                   osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

               - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 
                            2020. novemberi közgyűlésén
                          - a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                            2020. november 29.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
vagyon-  és  felelősségbiztosítási  szerződésének  kiterjesztéséről  című  határozati
javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán, Utassy Éva) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
378/  2020.     (IX.   29.  )     határozata         

a Dunaújváros MJV Önkormányzata 
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésének kiterjesztéséről

1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a  Generali
Biztosítóval  kötött  96100917127377500  kötvényszámú  vagyon-  és
felelősségbiztosítási szerződést ki kívánja terjeszteni a határozat mellékletében
csatolt  vagyon  és  felelősségbiztosítási  szerződés  módosítása  szerint  (mobil
csarnok, Fabó Éva Sportuszoda, Élményfürdő), egyben felkéri a polgármestert
a határozat közlésére és a határozat mellékleteként csatolt ajánlat aláírására.

2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.  pontban
foglalt  szerződés módosítással járó, mindösszesen 285.929,- Ft/3hó összegű
kötelezettségvállalást  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetési  rendelet  5.
melléklet,  Vagyonkezelési  feladatok,  dologi  kiadások  előirányzat  terhére
biztosítja.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                           a polgármester
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                           a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője
                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                           a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő
                   osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

               - az ajánlat aláírására: 2020. október 09.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi
számú  1300  m2  nagyságú  terület  hasznosításáról  című  határozati  javaslatot  –
mellette  szavazott  12  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
379/2020.   (IX.29.)     határozata  

az Északi Ipari Parkban található 2976/54 helyrajzi számú 
1300 m2 nagyságú terület hasznosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Önkormányzatának kizárólagos  tulajdonát
képező,  Dunaújváros belterület  2976/54 hrsz. alatt felvett, 1300 m2 nagyságú
ingatlant (kivett beépítetlen terület) eladja. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert az eladáshoz kapcsolódó pályázat kiírására bruttó 23.000.000,- Ft
kikiáltási áron, azzal, hogy a területen felépítmény áll.

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

      a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője; az Innopark Nkft.
      ügyvezetője

Határidő: a pályázat kiírására: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  MVP  keretében  az  „Aquantis  Élményfürdő
felújítása és Fürdőpark kialakítása”  projekt  járulékos közbeszerzési  szolgáltatások
ellátására  vonatkozó  szerződés  aláírásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
380/  2020. (IX.29.) határozata  

az MVP keretében az „Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark
kialakítása” projekt járulékos közbeszerzési szolgáltatások ellátására

vonatkozó szerződés aláírásáról

1.) Magyarország Kormánya a 136/2019. (VI.11.)  Korm. rendeletben kizárólagos
joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt-t  jelölte ki  az  ,„Aquantis  Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása”
projekt  “Fürdőpark  kialakítása”  beruházás  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenység biztosítójának.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  járulékos
közbeszerzési  szolgáltatások  ellátására  vonatkozó,  a  Beruházási,  Műszaki
Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és  Közbeszerzési  Zrt-vel  kötendő  megbízási
szerződés  feltételeit  elfogadja  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szerződés  aláírására.  A  közbeszerzés  központi  költségvetési  forrás
felhasználásával  valósul  meg,  önkormányzati  forrást  a  megbízási  díj  nem
igényel.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a közbeszerzési eljárás járulékos költségei,  mint a hirdetmény-feladási,
közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos egyéb eljárási és rendszerhasználati
díjak - várhatóan összesen 500.000,- Ft összegben – a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatát  terhelik,   melynek fedezete rendelkezésre áll  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésében az
5. melléklet 23. 5. Modern Városok Program / 3. dologi kiadások előirányzat
soron belüli  átcsoportosítással.  A fent megjelölt  összeget az „MVP projektek
előkészítő,  megalapozó  tevékenység”  sorról  (516301  részletező  kód,  K336
rovat) az „MVP-Fürdőpark közbeszerzési eljárási díjak” újonnan létrehozandó
sorra (5163013 részletező kód, K355 rovat) szükséges átcsportosítani.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester

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

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

Határidő:  2020. október 16.
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
határozati  javaslat  3.  pontjában  részletezett  előirányzat  módosításokat
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 2020.  évi  költségvetési
rendeletének módosításakor vegye figyelembe.

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

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:  2020. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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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.

Kérem tisztelt  képviselő-társaimat,  hogy a nevük felolvasása után tehát
álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat:

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

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a
közgyűlés  a  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadásáról,  az  eljárás  megindításáról  című
határozati  javaslatot  15  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
381/  2020.(IX.29.) határozata  

„Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  GINOP-
7.1.6.-16-2017-00007 projekt konzorcium vezetőjének hozzájárulását követő-
en – a „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszer-
zési eljárás lefolytatását határozza el, jelen határozat mellékletét képező köz-
beszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal.

2. Az  1.  pontba  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2020.  (II.14.)  önkormányzati  rendelete
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7.a.  melléklet  23.6.1.  „GINOP-7.1.6  A  Dunai  Limes  magyarországi
szakaszának turisztikai fejlesztése” során 318.118.700 Ft összegben, valamint
a  7.b.  melléklet  26.6.1  „GINOP-7.1.6  A  Dunai  Limes  magyarországi
szakaszának  turisztikai  fejlesztése”  során  172.318.400  Ft  összegben
rendelkezésre áll.

3. 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 referens

Határidő: az  ajánlattételi  felhívás  megküldésére:  a  GINOP-7.1.6.-16-2017-
00007  projekt  konzorcium  vezetőjének  -  a  közbeszerzés
elindításával kapcsolatos - hozzájárulását követő 10 munkanapon
belül
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