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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. május 
26-ai rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános 
adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 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 4 fő (Cserna 
Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

285/2022. (V.26.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. május 26-ai 
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1.  Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

köznevelési intézményekben a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a 
közalkalmazottakat megillető juttatással kapcsolatos elvi állásfoglalás 
kialakítására 

 
2.  Javaslat a Belvárosi Családi Nap lebonyolítására, ahhoz kapcsolódó megbízási 

szerződések megkötésére 
 
3.  Javaslat az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence felújításáról, 

fóliázásáról 
 
4.  Javaslat a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására 

vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
5.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

275/2022. (V.19.) határozata 1. pontjának módosítására – DVG Zrt. 
könyvvizsgáló díjazása módosítása 

 
6.  Javaslat egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas program 

elfogadására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” 
működéséhez 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a DMJV Önkormányzata által fenntartott 
köznevelési intézményekben a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a közalkalmazottakat 
megillető juttatással kapcsolatos elvi 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

286/2022. (V.26.) határozata  
DMJV Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben a sztrájk 

miatt kiesett munkaidőre a közalkalmazottakat megillető juttatással 
kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési 
intézményekben a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a dolgozót megillető díjazást és a 
munkavégzés alapján járó egyéb juttatásokat biztosítja. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a humán szolgáltatási főosztály vezetője  
 a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő:        Folyamatos 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a Belvárosi Családi Nap lebonyolítására, ahhoz 
kapcsolódó megbízási szerződések megkötéséről 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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

287/2022. (V.26.) határozata 
a Belvárosi Családi Nap lebonyolítására, ahhoz kapcsolódó megbízási 

szerződések megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy DMJV Önkormányzata a 2022. június 18-án megrendezendő Belvárosi 
Családi Nap lebonyolítására jelen határozat mellékletét képező szerződéseket 
egyrészről a Teka-Stáb és Szállítás Kft.-vel (6070 Izsák, Ady Endre u. 19), 
másrészről Horváth János egyéni vállalkozóval megkösse.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati 
rendeletében a 9. melléklet 24. 3 képviselői körzetekre tartalék során bruttó 
500.000,-, azaz ötszázezer forint összegben fedezetet biztosít. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére, a határozati javaslat mellékletét képező 
szerződések aláírására, továbbá arra, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a humán szolgáltatási főosztály vezetője  
                    a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére:  2022. május 31. 

      - a szerződés aláírására: 2022. június 10. 
      - a pénzügyi teljesítésre: 2022. június 28. 
  
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, 

hogy a 2. pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelete soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: 2022. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence felújításáról, fóliázásáról 
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), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

288/2022. (V.26.) határozata 
az Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence felújításáról, fóliázásáról 

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

Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence felújítását, fóliázását  bruttó 
57.627.387.- Ft összegben a DVG Zrt.-vel végezteti el. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlése a  2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban:  költségvetési 
rendelet) figyelembe vételével az alábbiak szerinti átcsoportosítás útján biztosítja: 

    
  12. melléklet, 2. Városüzemeltetés  cím : 
 - 2.6 Csillagdomb úttervek 2. ütem  br.   8.776.613.- Ft, 
 - 2.7 Csillagdomb úttervek 3. ütem  br. 15.000.000.- Ft.-, 
  
  12. melléklet, 5. Víziközmű – szolgáltatás cím : 
 - 5.1 Ruhagyári út, út alatti átvezetések elkészítése br. 15.000.000.- Ft 
 
  12. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok cím: 
 - 14.1 Csillagdomb út, közműhálózat, telek kialakítása br. 18.850.774.- Ft 
  
3.)  Az átcsoportosított összeg a költségvetési rendelet 13. melléklet, 1.Városfejlesztés- és 

rendezés cím, alatt, „Aquantis Élményfürdő kültéri csúszdamedence felújítása” 
elnevezésű új soron kerüljön feltüntetésre. 

  
4.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

              a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési osztály vezetője 
 Határidő:  2022. május 31. 
 

5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításának során vegye figyelembe. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                 a jegyző 
               - a költségvetés  módosításának előkészítésében való 
                               közreműködésért: 
                a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
                  időpontja  
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési 
feladatainak ellátására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntések 
meghozataláról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Cserna Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

289/2022.(V.26.) határozata 
a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására  

vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Fürdőpark 
kialakítása” beruházás megvalósítása érdekében - a határozat mellékletét 
képező - új tervezési program tervezési feladatainak ellátásának biztosítására 
2022. szeptember 16-ai kivitelezési tervdokumentáció átadási véghatáridővel  
Du-Plan Mérnöki Iroda Kft-vel módosított vállalkozási szerződést kössön. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1.pontjában megnevezett, a majdan BMSK Zrt. által elfogadott és az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság által is véleményezett vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                                      a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában előkészítésében való 
      közreműködésért: 

                                      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

    - a határozat közléséért: 
                                      a főépítészi és pályázati osztály vezetője 

  Határidő: 2022. június 30. 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 275/2022. (V.19.) határozata módosításáról – DVG Zrt. könyvvizsgáló 
díjazása módosítása 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), távol lévő 
4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Szepesi Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

290/2022. (V.26.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

275/2022. (V.19.) határozata módosításáról – DVG Zrt. könyvvizsgáló díjazása 
módosítása 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 275/2022. 

(V.19.) határozata 1. pontját  az alábbiakra módosítja: 
 

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 
jelenlegi könyvvizsgálója 2022. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 
2022. június 01-től 2023 május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: …………., 
székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333, adószáma:46571324-2-27) választja meg a társaság 
könyvvizsgálójának nettó 360.000,- Ft/hó megbízási díjjal.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
              a polgármester 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                érkezésétől számított 8  napon belül 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 

megállapította, hogy a közgyűlés az egyezségi ajánlat  és  fizetőképesség 

helyreállítására alkalmas program elfogadására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. „f.a.”működéséhez című határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Barta Endre, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka 
Zsuzsanna, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, 
Szepesi Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt alpolgármester jelezte, hogy igennel kívánt szavazni, 
így kialakult a szavazás eredményeként: 10 igen szavazat, távol lévő 4 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
291/2022. (V.26.) határozata 

 egyezségi ajánlat  és  fizetőképesség helyreállítására alkalmas program 
elfogadására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 

„f.a.”működéséhez  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez 

szükséges intézkedések megtétele vonatkozásában 551/2021. (V.27.) 

határozatával támogatott egyezségi ajánlat a 779/2021. (VIII.26.) határozata 

(határozat 1-2. melléklete)  alapján nem jött létre. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez szükséges fizetőképesség 

helyreállítására alkalmas programot és egyezségi ajánlatot a 885/2021. (X.21.) 

határozattal (határozat 3. melléklete) fogadta el, és mivel ezen határozat 
mellékletei alapján sem került megkötésre az egyezség, ezért a határozat 
1.,2.,4.,6.,7.,8.,9. pontjait hatályon kívül helyezi. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” alapítója működéséhez 
szükséges fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi 
ajánlatot a jelen határozat 4.és 5. mellékletei alapján elfogadja az alábbi lényeges 
tartalmi elemekkel: 

 
3.1.  a DSZSZ Kft. „f.a.” (Társaság) egyszemélyes alapítója, Dunaújvárosi Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hitelező 
336.175.579,- Ft tőke összegű követelését az egyezség során a Ptk. 6:193. § 
szerinti engedményezés jogcímen megszerzi azzal, hogy vételárként annak 50%-
os, azaz 168.087.790,- Ft összegét 2022.06.30-ig, de legkésőbb az egyezséget 
jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül megfizeti a 
NAV részére.; 

 
3.2. a Társaság a rendelkezésére álló pénzeszköz terhére a bíróság által 

megállapított határidőre esedékességkor teljesíti a felszámoló felé a 
Székesfehérvári Törvényszék által megállapított díjat, amelynek összeg a Cstv. 
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59. § (1) bekezdés alapján az egyezség körébe vonható vagyon alapján 
40.845.466,- Ft + ÁFA összesen 51.873.742,- Ft. 

 
3.3. hitelezők a kamatkövetelésekről kifejezetten lemondanak, kizárólag a 

tőkeköveteléseket érvényesítik a DSZSZ Kft. „f.a.”-val szemben, sem kamat, sem 
egyéb járulék követelés a Társaságot nem terheli; 

 
3.4.  a Társaság a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló, „e” 

kategóriás 725.180.783,- Ft összegű követelést legkésőbb 2024.12.31-ig köteles 
megfizetni. A Társaság előtörlesztésre jogosult. 
A Társaság a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé fennálló, „e” kategóriás 
23.843.746,- Ft összegű követelést 2024.12.31-ig köteles megfizetni. A Társaság 
előtörlesztésre jogosult. 

 
3.5.  az egyezségi ajánlat értelmében  „f” kategóriában nem történik kielégítés, a 

Társaságnak a bankszámláján 158.908.852,- Ft áll rendelkezésére 2022.05.24-
én, a felszámoló az egyezség körébe vonható felszámolási vagyon értékét 
816.909.338,- Ft-ba állapította meg.  

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” alapítója nyilatkozik, hogy a 
3.1. pontban meghatározott összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” alapítója, legfőbb szerve 
felhatalmazza dr. Mohai Máté István egyéni ügyvédet (iroda: 7621 Pécs, Perczel 
Miklós u. 11., KASZ:36065502), és dr. Mészáros Emese ügyvédet (iroda: 
Mészáros Emese Ügyvédi Iroda, KASZ: 36065275), hogy a DSZSZ Kft. „f.a.” 
képviseletében a  csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény 41. §   szerinti egyezség megkötése érdekében a felszámoló Első 
Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (HU-
1027 Budapest, Margit körút 2. 3. em. 10.), az illetékes Székesfehérvári 
Törvényszék, valamint az adós hitelezői előtt az egyezség előkészítése 
érdekében, a 3.1. pontban hivatkozott engedményezésre is kiterjedően, és az 
egyezségi tárgyaláson teljes jogkörrel eljárjon, az egyezséget az alapítói 
határozat alapján megkösse, aláírja egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat  6., 7 mellékleteként csatolt alapítói meghatalmazás aláírására. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza dr. 

Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető alkalmazott kamarai jogtanácsost 
(iroda: 2400. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal VII. 
emelet.725. KASZ: 36078603), hogy a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (2400 
Dunaújváros, Siklói út 372/17. hrsz., Cg: 07-09-008831, adószám: 12888766-2-
07) a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 41. § 
alapján az illetékes Székesfehérvári Törvényszék előtt a felszámoló Első Magyar 
Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (HU-1027 
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Budapest, Margit körút 2. 3. em. 10.), az illetékes Székesfehérvári Törvényszék, 
valamint az adós egyéb hitelezői előtt a hitelező Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
képviseletében az egyezség megkötése érdekében, továbbá az egyezséget 
tartalmazó okirat aláírásánál és az egyezségi tárgyaláson teljes jogkörrel eljárjon. 

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

                   dr. Mohai Máté István egyéni ügyvéd 
                       dr. Mészáros Emese ügyvéd 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                  megküldését követő 8 napon belül 

                      - egyezség és engedményezés megkötése a határozat meghozatalát 
                        követő 30 napon belül 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a DSZSZ 

Kft. „f.a.” legfőbb szerve úgy határoz, hogy a társaság ügyvezetőjének 
megbízási jogviszonyban Dr. Huszti Zsoltot (születési hely és idő: ……………., 
anyja neve: ………………., lakcíme: ……………….., adóazonosító jele: 
…………….) választja meg 2022. május 27. napjától 2023. május 31-ig tartóan. 
Az ügyvezető feladatait díjazás nélkül látja el. 

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a DSZSZ 

Kft. „f.a.” legfőbb szerve úgy határoz, hogy a társaság könyvvizsgálójának 

Tóthné Nagy Etelkát  (an: …………….., székhely: 2400 Dunaújváros, 

Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, 
adószáma:46571324-2-27) választja meg 2022. május 27. napjától 2023. május 
31. napjáig bruttó 30.000,- Ft/hó megbízási díjért, mely díjazás a bíróság által 
jóváhagyott egyezség jogerőre emelkedését követő naptól jár. 

 
9.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a DSZSZ 

Kft. „f.a.” alapítója, legfőbb szerve úgy határoz, hogy a társaság felügyelő 
bizottság felügyelőbizottsági tagjainak választja 2022. május 27. -től 2023. május 
31-ig határozott időtartamra bruttó 30.000-Ft/fő/hó díjazással, mely díjazás a 
bíróság által jóváhagyott egyezség jogerőre emelkedését követő naptól jár 

 
Hornyik Diánát (an: ……………, lakcíme: ………………...)  
Plósz Gergely Bálintot (anyja neve: …………..,  lakcíme: ………………….), 
Németh Rolandot  (anyja neve: ………………, lakcíme: …………….., Levelezési 
cím …………………..). 

 
10.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés, a társaság által előkészített Alapító okirat 
módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat jelen 
határozatban foglaltak szerinti aláírására azzal, hogy a tevékenységi kör  a 
települési folyékony hulladék begyűjtés és a leürítő helyre történő szállítás, 
valamint csapadékvíz elvezetés (elkülönített és egyesített rendszerű) 
tevékenységgel bővül. 
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11.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való 
                  megküldését követő 8 napon belül 

                      - az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetben foglalt 
                        alapító okirat, valamint a megbízási szerződés aláírására a határozat 
                        közlését követő 30 napon belül 

 
 


