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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
709/2021. (VI.30.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 30-ai
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Javaslat  állásfoglalás  kialakítására  a  Duna-mente  -  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban 

2. Javaslat  a  dunaújvárosi  sportingatlanok  vonatkozásában  üzemeltetési
szerződések megkötéséről

3. Javaslat  a  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízására  szennyvíztisztító  telep
sodorvonali  bevezetésének  műszaki  megvalósítására  kötött  szerződés
felmondásával összefüggésben

4. Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz,
Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  szerződés
felmondásával összefüggésben

5. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

6. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződésére vonatkozó közbeszerzési  eljárás megindítására,  a  Hungarikum
Biztosítási Alkusz Kft. és a DV N Zrt. közreműködésével
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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 12 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és
a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
710/2021. (VI.30.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 30-ai
rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  Jakab  Péter
országgyűlési képviselő részére a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén című határozati
javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Lőrinczi
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
711/2021. (VI.30.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról Jakab Péter országgyűlési képviselő részére
a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. június 30-ai
rendkívüli  nyílt  ülésére Jakab Péter országgyűlési  képviselő részére tanácskozási
jogot biztosít.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés az állásfoglalás kialakítására a Duna-mente – Fejér elneve-
zésű különleges gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban című határozati ja-
vaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt, Mo-
tyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka  Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,
Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor),
távol lévő 2 fő (Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határoza-
tot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
712/2021. (VI.30.) határozata

állásfoglalás kialakítására a Duna-mente - Fejér elnevezésű különleges
gazdasági övezet létrehozásával kapcsolatban

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja  az
alábbi javaslat megküldését Magyarország Kormányának:

„Javaslat a Kormány a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági
övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül

helyezésére

Molnár  Krisztián,  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  elnökének  kezdeményezésére
Magyarország Kormánya a 362/2021. (VI. 28.) számú rendeletével Iváncsa és
Rácalmás  települések  közigazgatási  területén,  Kulcs  és  Adony  község
bevonásával különleges gazdasági övezetet hozott létre. 
Ezt  a  lépést  a  rácalmási  Hankook  gyár  és  az  Iváncsai  Ipari  Park  (Inpark
Dunaújváros)  beruházásaival  indokolja.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatának mindkét településsel szerződése van, amelyek elismerik: 
„Az  Érintett  Területről  befolyó  helyi  iparűzési  adó  fele  Rácalmás/Iváncsa
Önkormányzatát,  másik  fele  pedig  Dunaújváros  Önkormányzatát  illeti  meg,
tekintettel arra, hogy az Érintett Terület ugyan Rácalmás/Iváncsa közigazgatási
határain belül helyezkedik el, Dunaújváros segítsége és szerepvállalása nélkül
azonban a bevételt eredményező beruházások nem jöhetnének létre.”
A rácalmási Hankook gyár építése részben Dunaújváros MJV tulajdonában álló
területekre történt, városunk pedig a területen lévő közművek tervezéséből és
megépítéséből is jócskán kivette a részét.
Az  Iváncsai  Ipari  Park  (Inpark  Dunaújváros)  megépítését  teljes  egészében
Dunaújváros állta. 2016-ban Orbán Viktor ígérte meg Dunaújvárosnak az ipari
parkot.  Végül  Orbán  Viktor  ígérete  ellenére  ez  az  ipari  park  nem
Dunaújvárosban valósult meg hanem Iváncsán, nem lett 500 hektár, csak 100.
Különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  helyi  iparűzési  és  építményadó
bevételek  már  nem  a  településekhez,  hanem  a  megyei  önkormányzathoz
folynak majd be.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával semmiféle egyeztetés nem
történt  a  lépésről,  holott  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés  és  Magyarország
Kormányának  figyelmét  is  felhívtuk  arra,  hogy  ez  a  lépés  kiemelten  káros
Dunaújvárosra nézve. 
Molnár Krisztián a kormányrendelet elfogadásának másnapján küldött levelet,
amelyben  úgy  fogalmaz:  "Nem  tisztem  vizsgálni,  hogy  a  megkötött
megállapodások  mennyiben  jogszerűek,  mennyiben  arányosak."  Vagyis  a
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döntést  kezdeményező  Molnár  Krisztián  elismeri:  fogalma  sincs  a
kormánydöntés  valódi  hatásairól,  de  azt  tudja,  hogy  Iváncsa  és  Rácalmás
mostantól  nem  tudja  a  Dunaújvárossal  kötött  szerződését  teljesíteni  és  az
iparűzési adó felét tovább utalni, hiszen hozzájuk nem folyik be egy fillér sem. 
Dunaújváros így a javaslat elfogadása miatt több milliárd forinttól esik el, óvatos
becslések  szerint  minden  egyes  dunaújvárosira  100  ezer  forinttal  jut  majd
kevesebb.
A döntés különösen is  káros,  hiszen már az idei  költségvetésben 684 millió
forintos lyuk keletkezik, ekkora az az összeg, amit a Hankook már az idén sem
fog befizetni a városnak. 
Dunaújváros  viszont  ettől  függetlenül  az  idén  1800  millió  forintot  fizet  be  a
magyar államnak szolidaritási  hozzájárulás címén. Ezt az adót azért fizetjük,
hogy azt az állam a szegényebb településekre költse, városunk tehát szolidáris
a szegényebb településekkel. 
Ez a kormánydöntés a javak egyenlőtlen elosztását eredményezi, ugyanis míg
jelenleg  Iváncsa,  Rácalmás  és  Dunaújváros  osztozik  a  bevételeken,  vagyis
három település majdnem 52 ezer lakossal, addig a jövőben 4 település fog,
amelyeknek a lakosságszáma nem éri  el  a  15 ezret.  Vagyis  kevesebb mint
harmad annyi ember kap majd a javakból.
Mindezek fényében látható, hogy ez egy átgondolatlan, igazságtalan döntés,
ami nem a szakmai szempontok és a térségben élők érdekeinek figyelembe
vételével készült el.
Ezért  felszólítjuk  Magyarország  Kormányát,  hogy  helyezze  hatályon  kívül  a
Duna-mente – Fejér különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021.
(VI.28.) Korm. rendeletét. Ha Magyarország Kormánya valóban segíteni akar a
térségen, akkor ne egymás ellen játssza ki a térség településeit, hanem plusz
forrásokat adjon az itt élőknek.”

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: a határozat közlésére: 2021. július 5.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés a DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről a duna-
újvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a Csónakházra vonatkozóan című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
713/2021. (VI. 30.) határozata

DVG Zrt.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről
a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és 

a Csónakházra vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  DMJV
Önkormányzata és a DVG. Zrt.  közötti,  2021. július 01.-  2022. december 31.
között terjedő időtartamra szóló, a  dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre
és a Csónakházra vonatkozó,  a határozat mellékleteként csatolt üzemeltetési
szerződést elfogadja azzal, hogy teljesítési biztosítékot nem kér, felhatalmazza
annak megkötésére a polgármestert.

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

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

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
nevezett sportingatlanok közül a Sporttelep (Stadion és öltözők) üzemeltetésére
2021. július 01. napjától 2021. augusztus 31. napjáig havi bruttó 1.500.000,- Ft,
azaz  egymillió-ötszázezer  forint  üzemeltetési  díjat;  összesen  bruttó
3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forintot biztosít a 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete  “14.
a  Dunaújvárosi  Turisztika  működtetésével  és  rendezvényekkel  kapcsolatos
kiadások” sorról a 7. melléklet 14. cím dologi kiadásokra történő átcsoportosítás
útján.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  1.  pontban
nevezett  sportingatlanok közül  a Tornacsarnok és Csónakház üzemeltetésére
2021.  július 01. napjától 2021. december 31-ig havi bruttó 2.000.000,- Ft,
azaz kettőmillió forint üzemeltetési költséget; összesen bruttó 12.000.000,-
Ft,  azaz  tizenkettőmillió  forintot  biztosít  a  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati
rendelet  8.  melléklet  13.  “Sport  célok  és  feladatok”  13.1.  “Amatőr
sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra” sorról
az 7. melléklet  14. cím “Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások” sorra
történő átcsoportosítás útján biztosítja.
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  2.  és  3.  pontokban  foglalt  kötelezettségvállalásokat  a  2021.  évi
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
              - a költségvetés módosításáért:
                a jegyző
              - a költségvetés módosításáért való közreműködésben

                        a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet következő módosítása
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Jégkorong  Kft.-vel  üzemeltetési  szerződés
megkötéséről a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan című határozati javaslatot –
mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
714/2021. (VI. 30.) határozata

a Jégkorong Kft.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről
 a dunaújvárosi Jégcsarnokra vonatkozóan

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  DMJV
Önkormányzata  és  a  Dunaújvárosi  Jégkorong  Kft. közötti,  2021.  július  01.-
2022.  december  31.  között  terjedő  időtartamra  szóló, a  dunaújvárosi
Jégcsarnokra  vonatkozó jelen  határozat  mellékletét  képező  üzemeltetési
szerződést elfogadja, utasítja a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri
jelen határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt a
közbeszerzési  és  tervpályázati  hirdetmények  feladásának,  ellenőrzésének  és
közzétételének  szabályairól,  a  hirdetmények  mintáiról  és  egyes  tartalmi
elemeiről,  valamint  az  éves  statisztikai  összegezésről  szóló  44/2015.  (XI.  2.)
MvM rendelet 34. § (13) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  137.  §  (2)  bekezdése  szerinti,  szerződéskötési  szándékra
vonatkozó  (önkéntes  előzetes  átláthatóságra  vonatkozó)  hirdetmény
közzétételére  a  rendelet  13.  melléklete  szerint,  mivel  versenyeztetés  nélkül,
közbeszerzési/beszerzési eljárás mellőzésével kíván szerződést kötni.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jegyző 2. pont
                    a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője 1. pont
Határidő:   - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való
                     megküldését  követő 8 napon belül

        - az üzemeltetési szerződés aláírására, hirdetmény közzétételére: 
           a határozat  érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
           1. - 2. pont
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DKKA Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés
megkötéséről a dunaújvárosi Sportcsarnokra (kézilabdacsarnok, VIP helyiségek;
egyéb  épületek  (klubház,  szálló  és  étterem)  vonatkozóan című  határozati
javaslatot  –  mellette  szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő 3 fő  (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
715/2021. (VI. 30.) határozata

a DKKA Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés megkötéséről
 a dunaújvárosi Sportcsarnokra (kézilabdacsarnok, VIP helyiségek; 

egyéb épületek (klubház, szálló és étterem) vonatkozóan

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  a  DMJV
Önkormányzata és a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft.  közötti, 2021. július 01.- 2022. december 31. között terjedő időtartamra szóló, a
dunaújvárosi  Sportcsarnokra  (kézilabdacsarnok,  VIP  helyiségek;  egyéb
épületekre  (klubház,  szálló  és  étterem)  vonatkozó jelen  határozat  mellékletét
képező üzemeltetési szerződést elfogadja, utasítja a polgármestert a szerződés
aláírására és felkéri jelen határozat közlésére.

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
                - az üzemeltetési 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  Makay  Ügyvédi  iroda  megbízásáról  a
szennyvíztisztító  telep sodorvonali  bevezetésének múszaki  megvalósítására kötött
szerződés megszüntetésével összefüggésben című határozati javaslatot – mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
716/2021. (VI.30.)   határozata  

a Makay Ügyvédi iroda megbízásáról a szennyvíztisztító telep sodorvonali
bevezetésének műszaki megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével

összefüggésben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a szennyvíztisztító telep sodorvonali bevezetésének műszaki megvalósítására a
BRIVI-SZER  Kft-vel  kötött  szerződés felmondásával  összefüggő  egyes  jogi
feladatok  ellátásával,  irattanulmányozás,  kereseti  terv,  előzetes  szakértői
kirendelés iránti  közjegyzői  nem-peres eljárás és keresetszerkesztés valamint
perindítás,  továbbá az eljárás során a jogi  képviselet  ellátásával,  valamint  az
önkormányzat  részére  az  üggyel  összefüggő  jogi  tanácsadással  a  Makay
Ügyvédi Irodát (székhely: (székhely: 1135 Budapest, Fáy utca 72/A 2. em. 2.,
képv.: Dr. Makay Péter irodavezető ügyvéd) bízza meg a határozat mellékletét
képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

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

az 1. pontban meghatározott  megbízási díjra bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó
kétmillió  forint  keretösszeget biztosít  a 2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelete  7.
melléklet 13. Sportcélok és feladatok dologi kiadás sora terhére.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője
                  a Városüzemeltetési és Beruházási 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 véleményezést követő 
                          30  napon belül

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
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megfelelően  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során
vegye  figyelembe, egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                         a polgármester 
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                         a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

                 - a költségvetés tervezéséért:
                   a Jegyző
                 - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

               a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Mészáros Emese Ügyvédi iroda megbízására a
Dunaújvárosi  Víz,  Csatorna-  és  Hőszolgáltató  Kft.-vel  kötött  távhő  üzemeltetési
szerződés  felmondásával  összefüggésben  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  11  fő  (Barta  Endre,  Gombos  István,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  3  fő  (Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
717/2021. (VI.30.)   határozata  

a Mészáros Emese Ügyvédi iroda megbízására a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és
Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési szerződés felmondásával

összefüggésben

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.-vel kötött távhő üzemeltetési
szerződés felmondásával összefüggő megállapítási per vonatkozásában egyes
jogi  feladatok  ellátásával,  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok
áttanulmányozásával,  feldolgozásával,  az  illetékes  bíróság  előtt  a  peres
képviselettel,  valamint  az  önkormányzat  részére  az  üggyel  összefüggő  jogi
tanácsadással a Mészáros Emese Ügyvédi Irodát (1062 Budapest, Andrássy út
113.,  képv.:  Dr.  Mészáros Emese ügyvéd) bízza meg a határozat  mellékletét
képező ügyvédi megbízási szerződés szerint.

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

az 1. pontban meghatározott megbízási díjra  bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó
kétmillió  forint  keretösszeget biztosít  a 2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. a
melléklet 13. „sport célok és feladatok” 3. „dologi kiadások” sorról a 7. melléklet
14.   „vagyongazdálkodási  feladatok”  3.  „dologi  kiadások”  sorokra  történő
átcsoportosítás útján biztosítja. 

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 véleményezést követő 
                          30 napon belül

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  az  1.  pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  3.  pontban  foglaltaknak
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megfelelően  a  2021.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során
vegye  figyelembe, egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                        a Jogi és Vagyonkezelési Osztály osztályvezetője 

                - a költségvetés módosításáért:
                  a Jegyző
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

              a Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
718/  2021. (VI.30.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 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  2021.  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 jegyző
Határidő: a közzétételre 2021. július 16.

      a közzététel időtartama a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terv
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, a
Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.,  és  a  DV  N  Zrt.  közreműködésével  című
határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos István, Mezei
Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor,
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
719/  2021.     (  VI.30.  )     határozata   

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, a Hungarikum

Biztosítási Alkusz Kft., és a DV N Zrt. közreműködésével

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosítását
közbeszerzési eljárás keretén belül  kívánja megújítani a 2022. január 01. és
2024. december 31. napja közötti  időszakra vonatkozóan( a végső biztosított
mennyiség tekintetében szükséges majd a 2, illetve a maximum 3 év között úgy
választani, hogy a közbeszerzési eljárás a nemzeti eljárásrendben maradjon.)
az alábbiak szerint:
- a vagyont illetően
a.) tűzkárra,
b.) viharkárra,
c.) vezetékesvíz-kárra,
d.) betöréses lopásra,
e.) üvegbiztosításra,
f.) ügyviteli és számítástechnikai berend. „all risks” biztosítására
valamint
- tevékenységi felelősség biztosításra
- munkáltatói felelősség biztosításra.
Bérbe adói felelősségbiztosításra
Közfeladat ellátására felhatalmazott munkavállalók felelősségbiztosítására
Orvos felelősségbiztosításra
Úthiba és növényzet által okozott károkra
Rongálási károkra
Rablás és vandalizmus károkra.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése az  1.  pontban
meghatározott feladat ellátására felkéri a DV N Zrt. tudomásával  a Hungarikum
Biztosítási  Alkusz  Kft.-t,  hogy  az  eljárást  az  alábbiak  nyilatkozatok,
adatszolgáltatások szerint készítse elő:

2.1 Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza
polgármestert a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. által előkészített, a hatályos
megbízási szerződés kiegészítése aláírására a vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződés megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására..
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2.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy
a közbeszerzési eljárás nemzeti értékrend szerint lebonyolítható.

2.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy  a  Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.  teljesítési  segédként  az  Őszy
Ügyvédi  Irodát  vonja  be  saját  költségén.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  Öszy  Ügyvédi  Iroda  a
Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.  felé  számlázza  ki  az  eljárás
lebonyolításának  költségét,  melyet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatával és a DV NZrt.-vel szemben nem érvényesíthet. 

2.4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  biztosítja  a
szükségszerűen módosított  2021. évi közbeszerzési terv rendelkezésre állását
az eljáráshoz való becsatolása érdekében.

2.5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Hungarikum  Alkusz  Biztosítási  Kft.-t  a  becsült  érték  számítást  elvégzésére,
valamint nyilatkozik jelen határozatában foglaltak szerint közbeszerzési eljárás
tárgyát képező szolgáltatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre állásáról. 

2.6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert az EKR rendszerben szükséges meghatalmazás megadására az
Őszy  Ügyvédi  iroda részére,  a  közbeszerzési  dokumentumok közgyűlés  elé
terjesztésétől eltekint.

2.7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem ír elő az 1.
pontban jelzett közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlati biztosítékot,  és nem ír
elő  a  Kbt.  75.  §  (2)  bek.  e)  pont  szerinti  eredménytelenséget,  mert  a
közbeszerzés nem feltételes, nem kér jótállási biztosítékot. 

2.8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy
a  rendelkezésre  álló  anyagi  fedezetet  2022.,  2023.  és  2024.  években  a
költségvetésben  fogja  biztosítani  20.000.000,-  Ft/év  összeg  erejéig,
felhatalmazza  a  polgármestert  írásbeli  nyilatkozat  kiállítására  a  fedezet
rendelkezésre állásáról.

2.9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy az 1. pontban jelzett közbeszerzési eljárást legkésőbb 2021.09 hó 01.-ig
szükséges megindítani, továbbá, hogy az adatközlőben szereplő vagyonértékek
és limitek nem megfelelőek, egyúttal a 2021-es építőipari egységárak alapján
számolt vagyonértéket elfogadja a javasolt felelősségbiztosítási limitekkel (20
MFt/kár és 100 Mft/év).

2.10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, hogy
a  jelen  határozat  1.  pontjában  jelzett  közbeszerzési  eljárás  során  beérkező
összes  közbeszerzésjogi,  biztosításszakmai  kérdés  megválaszolása  a
Hungarikum Alkusz Biztosítási  Kft.  feladata,  a  biztosított  vagyontárgyakra  (a
biztosítás  tárgyára)  érkező  kérdés,  viszont  a  DV N Zrt.,  illetve  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                         a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője

              a DV N Zrt. vezérigazgatója
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                         a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
                         a jegyző 2.4.pont

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

     
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,

hogy az 1. pontban jelzett  közbeszerzési  eljárás eredményeként megkötendő
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés fedezetét 20.000.000,- Ft/év összeget
a  2022.,  2023.  és  2024.  évi  költségvetési  rendeletek  tervezésekor vegye
figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester

             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

            - a költségvetés módosításáért:
    a jegyző

             - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
     a pénzügyi bizottság elnöke
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

              - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                  közreműködésért:

     a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  a 2022., 2023. és 2024. évi költségvetési rendeleteinek
                 tervezésének időpontja
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