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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 11. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
726/2021. (VII.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 11. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021.  július 15-ei
nyílt  ülésének  meghívó  szerinti  11.  napirendi  pontját,  mely  „Javaslat  DMJV
közigazgatási  területén működtetett  térfelügyeleti  kamerarendszer  karbantartására,
javítására, folyamatos üzemének biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére”
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 meghívója szerinti 15. napirendi pont
levételéről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
727/2021. (VII.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 15. napirendi pont levételéről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021.  július 15-ei
nyílt ülésének meghívó szerinti 15. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi
1481/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Dunaújváros, Magyar út 21/C
szám alatt található terület hasznosítására” levette napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén
napelemes, LED, mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére”
című  előterjesztés  sürgősségi  indítványként  történő  tárgyalásáról  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő  (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
728/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat DMJV közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásérzékelős
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére” című előterjesztés

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén
napelemes, LED, mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére”
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 30. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a „Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon Közalapítvány
Alapító  Okiratának  módosításának  elfogadására”  című  előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslat – mellette szavazott 13 fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
729/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításának elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként

történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány
Alapító  Okiratának  módosításának  elfogadására”  című  előterjesztést  a  közgyűlés
nyílt ülés 31. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal



5

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási
ágazatvezetője  cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetésére,  és  az
igazgatósági  tagok  aláírási  joga  visszaállítására”  című  előterjesztés  sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
730/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a DVG Zrt. távhőszolgáltatási ágazatvezetője cégvezetői
tisztségviselői jogviszonya megszüntetésére, és az igazgatósági tagok aláírási

joga visszaállítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő
tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási
ágazatvezetője  cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetésére,  és  az
igazgatósági tagok aláírási joga visszaállítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt
ülés 32. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című  előterjesztés
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról című határozati javaslatot  – mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
731/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet
kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” című előterjesztés sürgősségi
indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-ei nyílt
ülésére  sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című  előterjesztést  a
közgyűlés nyílt ülés 33. napirendjeként felvette.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  a  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű
különleges gazdasági övezet kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött
megállapodásokkal  kapcsolatos  állásfoglalás  kialakítására”  című  sürgősségi
előterjesztés a nyílt ülés 3. napirendi pontként történő tárgyalásáról című határozati
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
732/2021. (VII.15.) határozata

a „Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet
kialakítása miatt Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” című sürgősségi előterjesztés a nyílt
ülés 3. napirendi pontként történő tárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határozott, hogy a
„Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet kialakítása
miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött  megállapodásokkal  kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására”  című előterjesztést  a nyílt  ülés 3.  napirendi  pontjaként
tárgyalja meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 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  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó
Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
733/2021. (VII.15.) határozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. július 15-ei nyílt ülés
napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról
és a meghozott polgármesteri döntésekről

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet kialakítása
miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött  megállapodásokkal  kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására

4. Javaslat  Kandó K. tér környékének rendezési terv módosítás környezeti  vizsgálattal
kapcsolatos  döntés  meghozatalára  és  Dunaújváros  településszerkezeti  tervének
módosítására

5. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi  Építési Szabályzatáról
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli  és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15/2021.
(V. 13.) önkormányzati rendelete újraalkotására

7. Javaslat  haszonkölcsön  szerződés  megkötésére  a  772/35  helyrajzi  számú ingatlan
vonatkozásában

8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8
helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

9. Javaslat  megállapodás  kötésére  a  774/1  helyrajzi  számú  ingatlan  használatára
vonatkozóan

10. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  705/2021.
(VI.24.) határozata módosítására

11. Javaslat gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosítására

12. Javaslat  a  dunaújvárosi  2637/2  hrsz.-ú,  kivett  bolt  megnevezésű  megnevezésű
ingatlan  részét  képező köztemetői  nyilvános illemhely  vagyonkezelésbe adására az
Innopark Nonprofit Kft. részére

13. Javaslat  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  közötti  vállalkozási
szerződés módosítására
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14. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztására

15. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  használatból  kivont  eszközeinek
elszállítására, illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

16. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  605/2021.
(VI.2.) határozatának módosítására

17. Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltatóval  feladat-
átvállalási megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat módosítására

18. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatójának  illetmény
emelésére

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

20. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő Támogatói
Okirat jóváhagyására

21. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötésére

22. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötésére

23. Javaslat  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátása  érdekében
megbízási szerződés megkötésére

24. Javaslat a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálására

25. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési
tervének 2. számú módosítására

26. Javaslat  „Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás
rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

27. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  négy,  különböző
fejlesztési  célú,  éven  túli,  összesen  266.325.000  Ft  összegű  hitel  felvételére,  az
indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződések megkötésére

28. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-4/2021.
számú törvényességi felhívásáról

29. Javaslat  DMJV  közigazgatási  területén  napelemes,  LED,  mozgásérzékelős
lámpatestek kivitelezési szerződés megkötésére

30. Javaslat a Jószolgálati Otthon Alapító Okiratának módosítására

31. Javaslat  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője  cégvezetői  tisztségviselői
jogviszonya megszüntetésére, és az igazgatósági tagok aláírási joga visszaállítására

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal



10

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 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
734/2021. (VII.15.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 2021.  július  15-ei nyílt  ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése
óta végzett  munkájáról  és a meghozott  polgármesteri  döntésekről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
735/2021. (VII.15.) határozata

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról
és a meghozott polgármesteri döntésekről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
polgármesteri  hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti  időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről, a veszélyhelyzet időtartama alatt közgyűlési
feladat  és  hatáskörben,  továbbá  átruházott  hatáskörben  meghozott  polgármesteri
határozatokról szóló tájékoztatót.
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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  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
736/2021. (VII.15.) 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  Duna-mente  –  Fejér  elnevezésű  különleges
gazdasági  övezet  kialakítása  miatt  Rácalmással  és  Iváncsával  megkötött
megállapodásokkal kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról című határozati javaslatot
–  mellette  szavazott  10  fő  (Barta  Endre,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi
Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
737/  2021.     (  VII.15.  )     határozata  

a Duna-mente – Fejér elnevezésű különleges gazdasági övezet kialakítása miatt
Rácalmással és Iváncsával megkötött megállapodásokkal kapcsolatos

állásfoglalás kialakításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Rácalmás Város
Önkormányzatával  és  Iváncsa  Község  Önkormányzatával  megkötött
adómegosztási megállapodásokat érvényesnek és hatályosnak tekinti.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért  azzal,
hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdésére és 42/H. §
(2) bekezdésére figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat jogutódja lesz a
megállapodások  tekintetében  Rácalmás  és  Iváncsa  önkormányzatának,  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  jogutóddal  szemben
érvényesíteni  kívánja  az  adómegosztási  megállapodásokban  foglaltak
teljesítését.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a Fejér Megyei  Közgyűlés elnöke részére küldje meg a
határozat  mellékletét  képező  megállapodás-tervezetet  mint  ajánlatot  azzal,
hogy a kérje fel a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét arra, hogy a Fejér Megyei
Közgyűlésnek  a  megállapodás-tervezettel  kapcsolatos  állásfoglalását  2021.
szeptember 30-ig küldje meg a polgármester részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester                             
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője                  
Határidő: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Kandó Kálmán tér és környékének
településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan készítendő környezeti
vizsgálat elkészítésével kapcsolatban című határozati javaslatot – mellette szavazott
12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
738/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros Kandó Kálmán tér és környékének településrendezési
eszközeinek módosításához kapcsolódóan készítendő környezeti vizsgálat

elkészítésével kapcsolatban

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik, hogy
Kandó Kálmán tér környékének településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatban az  „egyes tervek és  programok környezeti  vizsgálatáról”  szóló
2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (3) bekezdése és 3.§-a
alapján  a  környezeti  vizsgálat  elvégzését  –  a  Kr.  3.  melléklete  szerinti
államigazgatási szervek véleményét kikérve- nem tartja indokoltnak.
A  véleményezésben  részt  vevők  az  alábbi  táblázat  szerint  adták  meg
véleményüket.
Véleményt vagy tájékoztatást adott:

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  utasítja  a
polgármester,  hogy  a  városi  főépítész  közreműködésével  az  1.  pont  alatti
döntésről  és  indokairól  tájékoztassa  a  környezetvédelméért  felelős
közigazgatási szervet és a nyilvánosságot. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

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

Határidő: 2021. július 31.

véleményező államigazgatási szerv vélemény
1. Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítész
nem tartja 
szükségesnek

2. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

nem tartja 
szükségesnek

3. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

nem tartja 
szükségesnek

4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem válaszolt
5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság
nem válaszolt
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújváros  településszerkezeti  tervének
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  12 fő (Barta Endre,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város   Önkormányzata   Közgyűlése   
739/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros településszerkezeti tervének módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  –
299/2016. (V.19.) határozatával elfogadott  – Dunaújváros Településszerkezeti
Tervének módosítását azzal, hogy 

a) az  eredeti  1.b  melléklet  Védelmi  és  korlátozási  tervlap  helyébe  a  jelen
határozat 1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes
szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön.

b) a 2.5.2. Kötöttpályás közlekedés fejezet helyébe az alábbi szöveg kerüljön:

„Dunaújvárost a MÁV 42. sz. Pusztaszabolcs - Dunaújváros - Paks vonala
szolgálja  ki.  A  62.  sz.  főúttal  alkotott  keresztezése  szintbeni,  a  többi
különszintű.
A nehéziparhoz  jelentős  hosszban  épültek  ki  iparvágányok,  általában  a
telephelyeken  belül.  Ezek  egy  része  a  mai  napig  működik.  A  jelentős
keresztezések különszintűek.”

c) a 2.5.3. Közösségi közlekedés fejezet helyébe az alábbi szöveg kerüljön:

„Közúti közösségi közlekedés
A  helyközi  és  helyi  menetrendszerű  autóbusz-közlekedés  számára  új
területek igénybevétele nem tervezett.
A buszpályaudvar jelenlegi helyén a kiszolgáló létesítmények felújíthatók és
kismértékben  bővíthetők.  Az  induló-,  érkező-  és  tárolóállások  száma  a
jelenlegi helyszínen nem növelhető tovább.
Problémát  okoz  egyes  helyeken  a  menetrendszerinti  autóbuszok
megfordulási  lehetőségének  hiánya,  ezekre  a  szabályozási  terv  adjon
megoldást, további közterületek kijelölésével, a lehetőség szerint.
A tervezett intermodális csomópont részeként a fejleszteni kell a helyi és
helyközi buszközlekedés szolgáltatási szintjét is.

Kötöttpályás közösségi közlekedés
A 42.  sz.  (és  a  hozzá  kapcsolódó  43.  és  44.)  vasútvonal  fejlesztése  a
1573/2018  (XI.  15.)  számú kormányhatározat  alapján  a  közeljövőben
tervezett. A Modern Városok Program keretében Intermodális Csomópont
kialakításáról döntés született.”

d) a 2.5. rész kiegészül az alábbi „2.5.3.a Intermodális csomópont fejezettel:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18177.pdf
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„2.5.3.a Intermodális csomópont

A menetrendszerű autóbusz- és a vasúti közlekedés együttdolgozása, az
intermodális  csomópont  biztonságos  gyalogos,  kerékpáros  és  közúti
megközelíthetőségének  fejlesztése  a  település  fenntartható  közlekedése
szempontjából  elengedhetetlen.  A  fejlesztés  célja,  hogy  a  vasúti  üzem
szolgáltatási  szintjének  növelésével  párhuzamosan  az  utazási  igények
növekedjenek, a fenntartható közlekedési módok elterjedjenek.
Az  intermodális  csomópont  részeként  a  vasútállomás  közvetlen
környezetének közúti fejlesztése, a vasúti peronok sk+55 szintre emelése,
P+R és B+R parkolók, mozgássérültek számára kialakított parkolók építése
történik, valamint elektromos autótöltő álláshelyek is létesülnek.
Az intermodális csomópont kialakításának része a helyi és helyközi buszok
megállóhelyeinek korszerűsítése is.”

e) a  2.5.4.  Kerékpáros  közlekedés  fejezet  Tervezett  nyomvonalak  alfejezet
Helyi jelentőségű nyomvonalak pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„- az intermodális csomóponthoz kapcsolódó gyalogos-kerékpáros alagút a
vasútállomás és a Béke körút - Hengerész utca között”

f) a 2.5.5. Gyalogos közlekedés fejezet kiegészül az alábbi szöveggel:

„Az intermodális csomóponthoz kapcsolódóan gyalogos-kerékpáros aluljáró
épül,  biztosítva  a  Béke városrész  és  az  állomás  közvetlen,  biztonságos
gyalogos kapcsolatát.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy új
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai aktivitásérték legalább
azonos  értéken  tartását  nem  kell  biztosítani  és  a  módosítás  összhangja  a
területrendezési tervekkel biztosított.

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

Határidő: 2026. május 19.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megalkotta a Dunaújváros
Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló 15/2016. önkormányzati  rendelet módosításáról
szóló 25/2021. önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér
Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely
Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  megalkotta  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2021.
önkormányzati rendeletet.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a haszonkölcsön szerződés megkötéséről a 772/35
helyrajzi  számú  ingatlan  vonatkozásában  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
740/  2021. (VII.15.) határozata  

haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
a 772/35 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”   projekt  megvalósítása  érdekében  az  INOX-CSŐSZER
Csőszerelő  és  Tartálygyártó,  -Karbantartó  Kft-vel  kötendő,   772/35  helyrajzi
számú  terület  igénybevételét  biztosító  haszonkölcsön  szerződés hozzá
benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  haszonkölcsön
szerződést aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
          közreműködésért:

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az együttműködési megállapodás megkötéséről 
a  772/4,  772/6,  772/7 és 772/8 helyrajzi  számú ingatlanok vonatkozásában című
határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi
Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna,  Szabó  Zsolt,  Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
741/  2021. (VII.15.) határozata  

együttműködési megállapodás megkötéséről 
a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”   projekt  megvalósítása  érdekében  a  MÁV Zrt-vel  kötendő,
772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú területek igénybevételét biztosító
együttműködési  megállapodás hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,  annak
megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  együttműködési
megállapodást aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

        - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
          közreműködésért:

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a megállapodás kötéséről a 774/1 helyrajzi számú
ingatlan használatára vonatkozóan című határozati javaslatot – mellette szavazott 13
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
742/  2021. (VII.15.) határozata  

megállapodás kötéséről a 774/1 helyrajzi számú 
ingatlan használatára vonatkozóan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1-16-
DU1-2018-00002 „Kandó  Kálmán  tér  közlekedésbiztonsági  fejlesztése
Dunaújvárosban”  projekt megvalósítása érdekében az ÉPDUFERR Építőipari-
Szolgáltató-Management  Zrt-vel  kötendő,   774/1  helyrajzi  számú  terület
használatát  biztosító  megállapodás  hozzá  benyújtott  tervezetét  elfogadja,
annak megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megnevezett  megállapodást
aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester

              - a határozat végrehajtásában, előkészítésében való
                közreműködésért:

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetőj
Határidő: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 705/2021. (VI.24.) határozata módosításáról című határozati javaslatot –
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
743/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
705/2021. (VI.24.) határozata módosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  705/2021.
(VI.24.) határozata 2. pontjának alábbi szövegrészét:

„22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis látogatóközpont kivitelezése"
soron (20.317.000 Ft)”

az alábbi szövegrészre módosítja:

„22.2.1 TOP Programok /TOP 6.1.4-3 "Aquantis látogatóközpont kivitelezése"
soron (20.317.120 Ft)”

2.) Jelen  határozat  1.  pontban  rögzített  helyesbítés  összesen  120  Ft
többletköltségének fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról szóló  6/2021  (II.18.)
rendelet  12.  melléklet  22.2.1  TOP  Programok  /TOP  6.1.4-3  "Aquantis
látogatóközpont kivitelezése" soron biztosított.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

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

Határidő: a határozat közlésére: 2021. július 20.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  gépjármű-elszállításra  vonatkozó  megbízási
szerződés módosításáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,
Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
744/  2021. (VII.15.) határozata  

gépjármű-elszállításra vonatkozó megbízási szerződés módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2020.
július  5-én a  Duna  Auto  Motors  Kft-vel  (1134  Budapest,  Váci  út  47/B  Ü-1)  kötött
megbízási szerződés 6. és 7. pontjai az alábbiak szerint módosuljanak:

„6. Megbízott e szerződés a lapján a megbízótól az alábbi díjra tart igényt:
Kiszállási díj:                   0 Ft
Személygépjármű esetében elszállítási díj:             95 000 Ft + Áfa
Személygépjárműnél nagyobb jármű elszállítási díj:             95 000 Ft + Áfa
Tárolási díj az elszállítást követő 7 hónapban:            0 Ft
Elszállítást követő 7. hónap utáni tárolási díj:              20 000 Ft + Áfa

7.  Amennyiben  az  elszállított  gépjármű  nem  rendelkezik  rendszámmal,  akkor
megbízottnak közterület-felügyelő jelenlétében a járművet fel kell nyitnia és erről
a felügyelőnek jegyzőkönyvet kell felvennie. A jegyzőkönyv tartalmazza a jármű
azonosításához szükséges adatokat és a járműben talált tárgyak listáját.”

Egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért:
                   a polgármester
                 - a határozat közlésében való közreműködésért:
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2021. július 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi Attila,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán),
nem szavazott 1 fő (Motyovszki Mátyás), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 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: 13 igen szavazat,
távol lévő 1 fő.)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
745/2021.     (VII.15.)     határozata  

a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezésű ingatlan részét képező
köztemetői nyilvános illemhely vagyonkezelésbe adására 

az Innopark Nonprofit Kft. részére          

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 2637/2 hrsz.-
ú,  kivett  bolt  megnevezésű  ingatlan  részét  képező  köztemetői  nyilvános  illemhelyet
Támogatási  szerződés  alapján  az  Innopark  Nonprofit  Kft.  üzemelteti  2021.  július  1.
napjától.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatékony feladat ellátás érdekében úgy
határoz,  hogy  vagyonkezelésbe  adja  2021.  augusztus  1.  napjától  15  év  határozott
időre  az  Innopark Nonprofit  Kft.  részére az önkormányzat  194/244-ed tulajdonában
álló,  dunaújvárosi  2637/2 hrsz.-ú,  kivett  bolt  megnevezésű osztatlan közös tulajdonú
ingatlan részét képező köztemetői nyilvános illemhelyet, az önkormányzatot terhelő és
az  Innopark  Nonprofit  Kft.  által  átvállalt környezet-egészségügy  (köztisztaság,
települési  környezet  tisztaságának  biztosítása,  rovar-  és  rágcsálóirtás)  megjelölésű
közfeladat  ellátáshoz  kapcsolódóan.  Az  Innopark  Nonprofit  Kft.  a  15  év  alatt  a
visszapótlási  kötelezettséget  meghaladóan  minimum 2 millió  forint  értékben köteles
felújítási munkát végezni az ingatlanon. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  2.  pontban
hivatkozott  vagyonkezelési  jog  ellenérték  kikötése  nélkül  kerül  átengedésre  az
Innopark Nonprofit Kft. részére, mely társaság a nemzeti vagyonról szóló törvény 3.§
(1)  bekezdés  19.  pont  szerint  vagyonkezelőnek  minősül,  a  vagyonkezelői  jog
megszerzésére versenyeztetés nélkül, ingyenesen jogosult.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  jelen
határozat  1.  és  2.  számú  mellékleteit  képező  Vagyonkezelési  szerződés  és
Támogatási szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.

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

     az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 31.

                          - a vagyonkezelési szerződés és a támogatási szerződés módosítás
                            aláírására: 2021. augusztus 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és az IPE-Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti
vállalkozási szerződés módosításáról című határozati javaslatot  – mellette szavazott
12 fő (Barta Endre, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Önkormányzata Közgyűlése     
746/2021.   (VII.15.)     határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IPE-Ipari-,
Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti

vállalkozási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  IPE-Ipari-,
Tudományos-,  Innovációs-  és  Technológiai  Parkok  Egyesület  között  2020.
október  29.  napján  létrejött  vállalkozási  szerződést  a  határozat  mellékletét
képező 1. számú szerződésmódosítás szerint módosítja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
Polgármestert  a  szerződés  aláírásra  történő  előkészítésére  és  a  határozat
közlésére.

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

Határidő: a szerződés aláírásra történő előkészítésére és a határozat
                 közlésére: 2021. július 31.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  MMK  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  új
könyvvizsgálója megválasztásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 12
fő (Barta  Endre,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
747/2021. (VII.15.) határozata 

az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. §
(2)  bekezdése 5.  pontja alapján,  az  MMK  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálója
lemondását elfogadja, valamint
Viczkó  és  Társa  Kft.-t  (székhely:  2421  Nagyvenyim,  Nefelejcs  u.  8.;
Cégjegyzékszám:07  09  002803;  Adószám:11106746-2-07;  képviseli:  Viczkó
Péter,  kamarai  nyilvántartási  száma:007262,)  választja  meg  a  társaság
könyvvizsgálójának,  2021.  szeptember  01-től  2026.  május  31-ig,  bruttó
360.000,- Ft/év díjazás mellett.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése utasítja a
polgármestert  a határozat közlésére,  továbbá  a  társaság  által  előkészített
alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének
kikérését követően.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                             
               a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            

                   a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 30.
                 - az alapító okirat módosítás aláírására: 2021. augusztus 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés  a Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum használatból  kivont  eszközeinek
elszállítására,  illetve  a  Centrum  által  javasolt  hasznosítás  elfogadására  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei
Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér  Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó Péter,  Szepesi Attila,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése   
748/2021. (VII.15.) határozata  

a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatból kivont eszközeinek elszállítására,
illetve a Centrum által javasolt hasznosítás elfogadására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum által  megküldött,  a  DSZC Lorántffy  Zsuzsanna
Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium  és  a  DSZC  Rudas  Közgazdasági
Szakgimnázium  és  Kollégium  intézményekben  a  határozat  1.  melléklete  szerinti
feleslegessé vált eszközök elszállítását elvégezteti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy  az 1.
pontban  jelölt  eszközök  elszállítására  bruttó  2.100.000,-  Ft,  azaz  bruttó  kétmillió
egyszázezer  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” sorra történő átcsoportosítás útján.

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: az előkészítő osztálynak való megküldést
                   követő 8 nap

       - a határozat végrehajtására: 2021. július 26.

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 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
Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatának módosításáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
749/  2021. (VII.15.) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
605/2021. (VI.2.) határozatának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltatóhoz  egészségügyi
feladatok  kiszervezéséről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. (VI.2.) határozatának 1. és 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

„1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere hozzájárul,  hogy 2021.
november  1.  napjától  a  háziorvosi,  és  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi
alapellátást,  mint  az  önkormányzat  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontban meghatározott kötelezően
ellátandó  feladatának  kötelezettségeit  az  Egészségmegőrzési  Központ
egészségügyi szolgáltató lássa el.” 

„2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határoz,  hogy
felhatalmazza  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltató
vezetőjét  a  Dunaújváros  közigazgatási  területén  működő  terület  ellátási
kötelezettségű  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi  praxisok
működésével összefüggő szerződések, dokumentumok kiadmányozására.”

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 Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. július 23.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi
szolgáltatóval  feladat-átvállalási  megállapodás  megkötéséről  című  határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése     
750/  2021.     (VII.  15  .)     határozata   

az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval 
feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul
ahhoz,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az
Egészségmegőrzési  Központ  (2400  Dunaújváros,  Erkel  kert  23.)  mint
egészségügyi szolgáltató, 2021. november 1. napjától  a határozat melléklete
szerinti feladat-átvállalási megállapodást kössön.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az  Egészségmegőrzési  Központtal  (2400  Dunaújváros,
Erkel kert 23.) mint egészségügyi szolgáltatóval a határozat mellékletét képező
feladat-átvállalási szerződést aláírja. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:  2021. szeptember 10.

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

Felelős  :    - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

                        - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                          a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának
módosításáról  című határozati  javaslatot  – mellette szavazott  13 fő (Barta Endre,
Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,
Pintér Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
751/  2021.     (VII.  15  .)     határozata     

az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az
Egészségmegőrzési Központ 2021. május 19-én kiadott 17613-26/2021 számú
alapító okirata módosításáról az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

„Okirat száma: 17613-…../2021

Módosító okirat

Az  Egészségmegőrzési  Központ  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  által  2021.  május  19.  napján  kiadott,  17613-
26/2021.  számú  alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvény  8/A.  §-a  alapján  -  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése 751/2021.  (VII.15.)  határozatra  figyelemmel  -a  következők szerint
módosítom:

1. Az  alapító  okirat 4.1.  alpontja  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép:
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
(továbbiakban:  Mötv.)  13.  §  (1)  bekezdés  4.  pontjában  meghatározott
egészségügyi  alapellátásra,  az  egészséges  életmód  segítését  célzó
szolgáltatásokra  figyelemmel  biztosít  egészségügyi  alapellátást  és  az
egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  alapján  iskola-egészségügyi
ellátást, egészségfejlesztést, család- és nővédelmi gondozást. 

2. Az  alapító  okirat 4.2.  alpontjába  foglalt  táblázat  1. sora  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

3. Az alapító okirat 4.3.  alpontja a következő (C) alponttal egészül ki: (C) az
önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 4. pontban meghatározott kötelezően ellátandó feladatának ellátá-
sa.

4. Az alapító okirat 4.4.  alpontjába foglalt táblázat a következő  1., 2. sorral
egészül  ki  a  további  szerkezeti  egységek  számozásának  értelemszerű
megváltoztatásával:

1 072111 Háziorvosi alapellátás
1 072311 Fogorvosi alapellátás
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5. Az  alapító  okirat  5.1. pontja  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép:  Az
intézmény  vezetőjét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban  magasabb  vezetői
megbízással határozatlan vagy legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza
meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az
egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  2020.  évi  C.  törvény
végrehajtásáról  szóló  528/2020.  (XI.28.)  Korm.  rendelet  alapján.  Felette  az
Mötv. 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése, az Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

6. Jelen módosító okiratot 2021. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, időbélyegző szerint

P.H.

Pintér Tamás
polgármester”

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

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

Határidő: 2021. július 30.

3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Egész-
ségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetőjét, hogy az 1. pontban
foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetője

Határidő: 2021. november 1.

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgár-
mestert, hogy a határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ egész-
ségügyi szolgáltató vezetője részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
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             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:  a határozat közlésére: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet
igazgatójának illetmény emeléséről című határozati javaslatot – mellette szavazott 13
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés  e  
752/  2021. (VII.   15  .) határozata  

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának illetmény emeléséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi
Gazdasági  Ellátó  Szervezet  intézmény  magasabb  vezetője,  Farkasné  Vörös
Magdolna Mária havi járandóságát, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 66-77. §-ai, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 10/A.
§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  magasabb  vezetői  pótlék
figyelembevételével,  2021.  július  15-től  2023.  szeptember  30-ig  terjedő
időtartamra, úgy állapítja meg, hogy a keresetkiegészítést 282.500,-Ft-ban, az
intézményvezető  havi  (alapilletmény,  további  illetményelemek,  és  pótlékok)
összes  járandóságát  560.600.-  Ft,  azaz  ötszázhatvanezer-hatszáz  forintban
határozza meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a
polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  foglaltak  szerint  szükséges  munkajogi
intézkedéseket  tegye  meg  azzal,  hogy  az  intézményvezető  járandóságának
emeléséhez szükséges fedezetet a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
2021. évi  költségvetésének K1101-es során a törvény szerinti  illetményeknél
meghatározott összegből kell biztosítani.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a személyügyi osztály vezetője 

Határidő:  2021. július 31.
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Pintér  Tamás polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek eredményeként  megállapította,
hogy a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat  intézmény vezetésére irányuló  pályázat
kiírásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka
Zsuzsanna, Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Szepesi Attila,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán),
távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
753/2021. (VII.15.) határozata

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról

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

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

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

Határidő:  2021. augusztus 3.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a benyújtott pályázatok
véleményezésére három tagú eseti  bizottságot hoz létre,  egyben felkéri  a bizottság
tagjait,  hogy  a  beérkezett  pályázatokat  véleményezzék  és  azt  írásban  2021.
szeptember 30-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A
bizottság  írásbeli  véleményének  polgármesterhez  történő  leadását  követően  a
bizottság  külön  intézkedés  nélkül  megszűnik.  Az  eseti  bizottság  feladatainak
ellátásával: 

         Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt, Dr. Molnár Attila Jegyzőt,
         Barta Endre Alpolgármestert bízza meg.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy az eseti, valamint a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság véleményének
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                             a polgármester
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
                           - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                             a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. október 15.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás
finanszírozására kötendő Támogatói Okirat jóváhagyásáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
754/2021. (VII.15.) határozata

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
Támogatói Okirat jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  a
Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézettel  kötendő  támogatói  okirat-tervezetét  aláírja,
amennyiben az a korábbi évek megállapodásaihoz képest érdemi változásokat nem
tartalmaz.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
          a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. szeptember 30. 
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a 8.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
755/  2021.     (VII  .15.)   határozata  

a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2021. október 1-től a dunaújvárosi 8. számú háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván kötni
a  Dr. Révész Gertrúd által képviselt  CONTROL-EÜ Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá  a  Dr.  Révész  Gertrúd  által  képviselt  CONTROL-EÜ  Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

               Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester

                - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő:  2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintettek részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.

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

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
                                  a polgármester

                                     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                                       a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:  2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés  a 9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos
ellátása  érdekében  című  határozati  javaslatot  megbízási  szerződés  megkötésére
című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz  Csaba,  Pintér  Tamás,
Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly,
Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
756/  2021. (VII.15.) határozata   

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

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2021. október 1-től, 2021. december 31-ig a dunaújvárosi 9.
számú  háziorvosi  körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződést kíván kötni  a  Dr. Szuhai István Zsolt által képviselt Dr.
Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá a Dr. Szuhai István Zsolt által képviselt Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

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

Határidő: 2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintettek részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.

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

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester

                                     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                                       a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:  2021. július 30.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos
ellátása érdekében megbízási szerződés megkötéséről című határozati javaslatot –
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István,
Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
757/  2021.     (VII.   15  .)     határozata   

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében 
megbízási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2021. október 1-től a dunaújvárosi 15. számú háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződést kíván kötni
a Simonné Dr. Janus Ágota Magdolna által képviselt INNOCENS Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert,  hogy a határozat melléklete szerinti  megbízási szerződést írja
alá  a  Simonné  Dr.  Janus  Ágota  Magdolna  által  képviselt  INNOCENS
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester

                            - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                              a humán szolgáltatási  osztályvezetője

Határidő: 2021. augusztus 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri a
polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az érintettek részére.

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester

     - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 20.

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

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

                                       a humán szolgáltatási osztály vezetője
 Határidő:  2021. július 30.
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Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló
kérelem  elbírálásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  9  fő  (Barta
Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó
Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 fő (Cserna
Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Szepesi  Attila),  távol  lévő  2  fő  (Gombos  István,  Pintér
Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
758/2021.     (VII.15.)     határozata  

a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy a Regőczi  István  Alapítvány  a  Koronavírus  Árváiért   (7400  Kaposvár,
Nagy  Imre  tér  2.) részére Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
2021. évi költségvetési helyzete miatt nem tud támogatást nyújtani.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Alapítvány elnökének.

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

Határidő  :   a határozat közlésére: 2021. július 31.



40

Mezei  Zsolt  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról című határozati javaslatot
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István,
Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
759/  2021. (VII.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó
közbeszerzési tervének 2. 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 2. 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. augusztus 6.

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

Most  név  szerinti  szavazás  fog  majd  következni,  merthogy  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 tehát tisztelt  képviselő-társaimat,  hogy a nevük felolvasása után
álljanak fel és hangosan mondják be a szavazatukat:

Barta Endre - igen
Cserna Gábor - igen
Lőrinczi Konrád - igen
Mezei Zsolt - igen
Motyovszki Mátyás - igen
Orosz Csaba - igen
Raduka Zsuzsanna - igen
Szabó Zsolt - igen

  Szántó Péter - igen
  Szepesi Attila - igen
  Dr. Székely Károly - igen
  Tóth Kálmán - igen
  És a jómagam szavazata - igen 

Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodással te-
hát megszavaztuk ezt a napirendi pontot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
760/  2021.(VII.15.) határozata  

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás
rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújváros fő
közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 112.§ (1) be-
kezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) lefolytatását határoz-
za el, a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tarta-
lommal.

2.) Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  fedezete  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének
12. melléklet, 2. Városüzemeltetés, 2.1 Közvilágítás fejlesztés során 44.418.096
Ft biztosított,  míg a 12. melléklet  1.  Városfejlesztés és- rendezés 1.2 Egyéb
képviselői  kérések beruházási  feladatai  sorról  10.000.000 Ft,  7.  melléklet  2.
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Városüzemeltetés 3. dologi kiadások sorról 1.386.657 Ft átcsoportosítás útján
biztosított.

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
polgármestert,  hogy  gondoskodjon  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszer
használatával az eljárás megindításáról.

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

Határidő:   az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2021. augusztus 6.
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapí-
totta, hogy a közgyűlés a 70.756 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételére, az in-
dikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati ja-
vaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt,  Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határoza-
tot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
761/  2021. (VII.15.) határozata  

70.756 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételére, az indikatív ajánlat
elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 70.756.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i lejárattal,  az fejlesztési célra, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
beruházások megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                 a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
      előkészítésében:

                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 73.958 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló
indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta EndreMezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
762/  2021. (VII.15.) határozata  

73.958 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására,
valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 73.958.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i lejárattal, az fejlesztési célra, nem köznevelési intézményhez kapcsolódó
sportlétesítmények létrehozására, fejlesztésére, fűtés- és világítási  rendszer
korszerűsítésének megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                 a polgármester

                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
                           előkészítésében:

                a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 47.500 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló
indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
763/  2021. (VII.15.) határozata  

47.500 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására,
valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 47.500.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i  lejárattal,  az  fejlesztési  célra,  közutak,  hidak  építésének,  felújításának
megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Község Önkormányzata Közgyűlése a hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                 a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
      előkészítésében:

                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a 74.111 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló
indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly,  Tóth Kálmán),  tartózkodott  3  fő  (Cserna Gábor,  Lőrinczi  Konrád,
Szepesi  Attila),  távol  lévő  1  fő  (Gombos  István)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  
764/  2021. (VII.15.) határozata  

74.111 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására,
valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy 74.111.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5
éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december
31-i  lejárattal,  az  fejlesztési  célra,  egyéb  törvény által  az  Önkormányzatok
számára  előírt  feladatok  teljesítéséhez  szükséges  infrastrukturális
beruházások megvalósítására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  futamidő  alatti  költségvetésébe  a  kölcsön  és  járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  biztosít  más  pénzügyi
intézménynél  vagy  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  vagy  későbbiekben
megnyitásra  kerülő  valamennyi  fizetési  számlájára  (beleértve  a  Fizetési
Számlát  és  az  egyéb  számlákat  -  kivéve  pályázati  alszámlák),  ahol  ezt
jogszabály nem zárja ki.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  hitel
fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
figyelembe  vehető  költségvetési  bevételét  és  kötelezettséget  vállal  óvadék
alapítására  a  helyi  adó  számlákra,  a  gépjárműadó  bevétel  –  az
önkormányzatot  a  mindenkori  jogszabály  szerint  megillető  rész  erejéig  -
fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára. 

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
visszavonhatatlan  megbízást  ad  az  OTP  Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján
esedékessé  váló  fizetési  kötelezettségeinek  teljesítéséhez  nem  áll
rendelkezésre  a  szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi
adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.



50

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról,
hogy  az  önkormányzat  hitelfelvétele  olyan  adósságot  keletkeztető  ügylet,
amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3)
bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfel -
vétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó
biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
                 a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések
      előkészítésében:

                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  az  állásfoglalás  kialakításáról  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. számú törvényességi felhívásáról című határozati
javaslatot  – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
765/  2021. (VII.15.) határozata  

állásfoglalás kialakításáról a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/676-4/2021. számú törvényességi felhívásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/676-4/2021. számú leiratát,
melyben  törvényességi  felhívással  élt  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlésének a „Javaslat a 2021. évi víziközmű vagyonbérleti
díj  terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó 222/2021.  (III.18.)
határozat módosításáról”  szóló 570/2021. (V.27.) határozata, továbbá  „a 2021.
évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére
elvégzendő  rekonstrukciós  munkák  összegére” szóló  222/2021.  (III.18)
határozata miatt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
570/2021.  (V.27.)  címe  nem  megfelelő,  mert  az  „Javaslat”-ként  került
meghatározásra, azonban amikor a közgyűlés döntést hoz, nem lehet javaslatról
beszélni, ezért a cím és a tartalom nem felel meg egymásnak, elfogadja továbbá
azt  is,  hogy  az  előterjesztésben  is  helytelenül  –  javaslat  címmel  –  került
megfogalmazásra  a  meghozandó  döntés,  melytől  függetlenül  azonban  az
előterjesztés megfelel az SZMSZ előterjesztésre vonatkozó rendelkezéseinek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a határozat címét
az alábbiak szerint módosítja:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
570/2021. (V.27.) határozata

a víziközmű vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákra vonatkozó
222/2021. (III.18.) határozat módosításáról”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
570/2021.  (V.27.)  határozat  határozat  jogszabálysértő  a  tekintetben,  hogy  az
SZMSZ 17. § (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a
határozat nem tartalmaz végrehajtási határidőt, kizárólag a határozat közlésére,
melyre  figyelemmel  a  határozat  határidőre  vonatkozó  rendelkezését  a
következők szerint módosítja.

„Határidő: - a határozat közlésére: 2021. június 11.
                 - a rekonstrukciós munkák elvégzésére: 2021. december 31.”
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az
222/2021.  (III.18.)  határozat  határozat  jogszabálysértő  a  tekintetben,  hogy az
SZMSZ 17. § (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdésben foglaltak ellenére a
határozat 2. pontja nem tartalmaz végrehajtási határidőt, kizárólag a határozat
közlésére,  továbbá  elfogadja  azt  is,  hogy  a  határozatban  végrehajtásért
felelősnek  kizárólag  a  közgyűlésnek  az  Mötv.  41.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott szervei jelölhetők meg, melyre figyelemmel a határozat 2. pontját
a következők szerint módosítja.

„2.)  A  közművagyon  vagyonbérleti  díját  a  vonatkozó,  jelenleg  érvényben  lévő
Szolgáltatási-Vállalkozási szerződés 5. pontja figyelembevételével a polgármesteri
hivatal számlázza ki az üzemeltető Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató
Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármesteri hivatal

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

Határidő: 2021. december 31.”

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy
az  1.  pontban  megjelölt  határozatokhoz  kapcsolódó  előterjesztés  az
önkormányzat  honlapján  megtekinthető,  azonban  maguk  a  határozatok  nem,
ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.  évi  CXII.  37.  §  (1)  bekezdése és 1.  melléklet  II.  8-9.  alpontjai  szerinti
közzétételi kötelezettség nem teljesült, melyre tekintettel a közgyűlés utasítja a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt határozatok közzétételéről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

            - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
    a személyügy osztály vezetője

Határidő: 2021. július 30.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy  a  jelen  határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti
Jogszabálytár  szolgáltatója  által  e  célra  kialakított  informatikai  rendszeren
keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző

Határidő: 2021. augusztus 15.



53

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a Lőrinczi Konrád képviselő módosító javaslatáról
című határozati javaslatot – mellette szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Szepesi Attila), ellene szavazott 10 fő (Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás,
Orosz Csaba,  Pintér  Tamás,  Raduka Zsuzsanna,  Szabó Zsolt,  Szántó Péter,  Dr.
Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István)– nem fogadta el és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
766/  2021 (VII.15.) határozata  

Lőrinczi Konrád képviselő módosító javaslatáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  nem  támogatta
Lőrinczi  Konrád  képviselő  azon  módosító  javaslatát,  hogy  a  mozgásérzékelős
lámpatestek  helyett  éjszakai  szürkületi  érzékelővel  rendelkező  lámpatestek
kerüljenek beépítésre.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV közigazgatási területén napelemes, LED,
mozgásérzékelős lámpatestek kivitelezési szerződés megkötéséről című határozati
javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád,
Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna,
Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
767/  2021 (VII.15.) határozata  

DMJV közigazgatási területén napelemes, LED, mozgásérzékelős lámpatestek
kivitelezési szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy  a  DMJV  közigazgatási  területén  két  helyszínen  napelemes,  LED,
mozgásérzékelős lámpatestek kerülnek megépítésre. A beérkezett árajánlatok
alapján a kivitelezési munkákat a VOLTREX Kft-től rendeli meg.

2. A VOLTREX Kft.-t a határozat 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák
teljesítése esetén az alábbi vállalkozási díj illeti meg:
5.149.990,-Ft. + ÁFA Összesen: 6.540.487,- Ft.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése két  helyszínen
napelemes,  LED,  mozgásérzékelős  lámpatestek  kivitelezésére  bruttó
6.540.487,- Ft. összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.
(II.18.)  önkormányzati  rendelete  9.  mellékletében  24.  „Felhalmozási  tartalék”
cím alatt szereplő 24.3 „Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról a 12.
melléklet  2.  „Városüzemeltetés”  cím  alatt  „Napelemes  LED  világítás”
elnevezésű új sorra átcsoportosítással biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt,
hogy a szerződés előkészítésével és a kötelezettség vállalás nyilvántartásba
vételével  kapcsolatos  teendőket  végezze  el,  továbbá  a  2.  pontban  foglalt
kötelezettség  vállalást  a  2021.évi  költségvetési  rendelet  soron  következő
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                   a jegyző
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötése: 2021. július 30.
                 - a 2021.évi költségvetési rendelet soron következő módosításának
                   időpontja
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  Alapító
Okiratának  módosításának  elfogadásáról  című  határozati  javaslatot  –  mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt,
Szántó  Péter,  Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán),  távol  lévő  1  fő
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
768/2021. (VII.15.) határozata

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Alapító Okiratának módosításának
elfogadásáról 

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Jószolgálati
Otthon Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot
fogadja el:

 „ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

10.3. Az alapító okirat 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.3. A Kuratórium elnökének feladatai
A közalapítványnak egy elnöke van.
A közalapítvány első elnöke, Nics Éva, megbízatása határozatlan időtartamra
szól. Az elnököt az Alapító jelöli ki és hívja vissza.
Az elnök az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül: 

 nyilvánosan  működő  részvénytársaságban  való  részvényszerzés
kivételével  nem szerezhet  társasági  részesedést a közalapítványéval
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, 

 nem  lehet  vezető  tisztségviselő  a  közalapítványéval  azonos
tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben, 

 az elnök, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében, vagy
javára a közalapítvány tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 

 az  elnök,  illetve  az  annak  jelölt,  vagy  a  tisztségre  pályázó  személy
köteles  valamennyi  érintett  közhasznú  szervezetet  előzetesen
tájékoztatni  arról,  hogy  vezető  tisztségviselői  megbízatást  (elnök,
Felügyelő  Bizottság  elnöke,  tagja,  könyvvizsgáló)  más  közhasznú
szervezetnél is betölt. 

Az elnök kötelezettségei: 
 Ellátja  a  közalapítvány  ügyeinek  intézését,  irányítja  a  közalapítvány

munkáját  a  jogszabályok  és  az  Alapító  határozatai  által  megszabott
keretek között.

 Képviseli  a  közalapítványt  harmadik  személyekkel  szemben  a
bíróságok, illetve a hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a közalapítvány dolgozóira átruházhatja. 

 Gondoskodik  a  közalapítvány  üzleti  könyveinek  szabályszerű
vezetéséről. 

 Elkészíti a közalapítvány vagyonmérlegét, vagyonkimutatását és azokat
az Alapító elé terjeszti. 

 Az  Alapító  kérésére  a  közalapítvány  ügyeiről  felvilágosítást  ad.
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Lehetővé  teszi  az  Alapító  részére  a  közalapítvány  üzleti  könyveibe,
irataiba történő betekintést. 

 Az  Alapító  Okirat  módosítását,  a  bírósági  nyilvántartásba  bejegyzett
jogokat, tényeket és adatokat, valamint ezek és a törvényben előírt más
adatok  változását  az  alapítóval  együttműködve  illetékes  bíróságnak
bejelenti. 

 A Kuratórium által  hozott  döntésekről  naprakész  nyilvántartást  vezet
(határozatok  tára),  mely  nyilvántartásból  megállapítható  a  döntés
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, az azt ellenzők (és
tartózkodók) személye. 

 Az elnök az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik
személyt  (beleértve  a  hatóságokat  is)  érinthetnek,  a  döntés
meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott postai küldeményként
feladva  megküldi  az  érintetteknek.  Amennyiben  a  küldemény
kézbesítése  a  jogszabályok  értelmében  sikertelen,  az  elnök  ennek
tudomására  jutásától  számított  8  napon  belül  az  értesítés  tartalmát
valamely országos napilapban nyilvánosságra hozza. 

 Az  elnök  biztosítja  a  közalapítvány  működésével  kapcsolatban
keletkezet  iratokba  történő  betekintés  lehetőségét,  illetve  azokról
felvilágosítást ad. Az iratokba való betekintés iránti igényt írásban kell
az elnök részére megküldeni. A jogszabály által felhatalmazott személy
vagy  szerv  által  kért  irat  betekintési  igényt  az  elnök  köteles
haladéktalanul,  egyéb  esetben  az  iratbetekintővel  egyeztetett
időpontban,  illetve  a  jogszabály  vagy  hatósági  határozat  által  előírt
határidőben  teljesíteni.  Az  elnök  köteles  az  iratbetekintésről
nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért
irat megnevezése, a kérelem és a teljesítés ideje. 

 Az  elnök  gyakorolja  a  munkáltató  jogokat  a  munkaszervezet  tagjai
felett.  Ezen  jogkörét  az  Iroda  igazgatójára  (az  Igazgató  tekintetében
fennálló munkáltatói jogok kivételével) átruházhatja, melynek szabályait
a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 Kezeli a közalapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási
jogkört gyakorol.

 Intézkedéseit  a  kuratórium  döntésének  megfelelően  kell  megtennie,
döntés hiányában pedig a Közalapítvány érdekeivel összhangban kell
megtennie.

Akadályoztatása  esetén  az  általa  kijelölt  kuratóriumi  tag,  ilyen  személy
hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.”

2) Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  jóváhagyja  a
Jószolgálati Otthon Közalapítvány határozat szerinti alapító okirat módosítását,
valamint a határozat melléklete szerinti módosításokkal, egységes szerkezetbe
foglalt  alapító  okirat,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  az  alapító  okirat
aláírására.

Felelős: - az alapító okirat aláírásáért:
      a polgármester
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     - az alapító okirat aláírásában való közreműködésért:
       a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:  2021. július 30.

4) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a
Polgármestert,  hogy  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  módosítással
egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  az  Önkormányzat  hivatalos
honlapján tegye közzé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
      a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. október 30.
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Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  DVG  Zrt.  távhőszolgáltatási  ágazatvezetője
cégvezetői  tisztségviselői  jogviszonya  megszüntetéséről,  és  az  igazgatósági  tagok
aláírási  joga visszaállítására című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  13  fő
(Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta
és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
769/2021. (VII.15.) határozata

 a DVG Zrt. távhőszolgáltatási ágazatvezetője cégvezetői tisztségviselői
jogviszonya megszüntetéséről, és az igazgatósági tagok aláírási joga

visszaállítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,
hogy azonnali  hatállyal  megszünteti  a  DVG Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.
(továbbiakban:  DVG  Zrt,)  cégvezetője,  Dr.  Koncsek  Krisztián  cégvezetői
tisztségviselői  jogviszonyát,  tekintettel  arra,  hogy  a  DVG  Zrt.  a
távhőszolgáltatási feladat ellátásához szükséges engedélyt nem kapta meg a
Magyar Energetikai  és Közmű-szabályozási  Hivataltól,  így okafogyottá  vált  a
cégvezető kinevezése.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Alapító Okirat
„VIII. A részvénytársaság cégjegyzésének módja” c. fejezet első bekezdése a
továbbiakban az alábbiak szerint hatályos:
„A  társaság  cégjegyzése  úgy  történik,  hogy  a  géppel  vagy  kézzel  előírt,
előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá:
- az igazgatóság tagja, aki a részvénytársaság legmagasabb vezető beosztású

munkavállalója  –  amely  személy  munkaköréhez  kapcsolódóan  jogosult  a
vezérigazgatói cím használatára – önállóan,
- az igazgatóság további négy tagja (elnök, igazgatók) közül ketten együttesen

írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldányok, illetve aláírás-minták szerint.
A képviseleti jog korlátozása harmadik személyekkel szemben nem hatályos,
kivéve,  ha  a  harmadik  személy  a  korlátozásról  vagy  a  feltétel
bekövetkeztének  vagy  a  jóváhagyásnak  a  szükségességéről  és  annak
hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy az
Alapító Okirat  „XI. Cégvezető” c. fejezet törlésre kerül,  ennek alapján minden
további fejezet száma eggyel csökken. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit  képező, a DVG Zrt.
társasági jogi képviselője által előkészített  Alapító Okirat LV. sz. módosítása és
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, egyúttal
felkéri jelen határozat közlésére.

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

     a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
Határidő: - a határozat közlésére: 2021. július 31.

              - az Alapító Okirat LV. sz. módosítása és a módosítással egységes
                           szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására: 2021. augusztus 15.
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