
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
augusztus 17-ei rendkívüli nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás 
nyilvános adatai:  
 
Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, 
Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi 
Attila, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Raduka Zsuzsanna) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

395/2022. (VIII.17.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. augusztus 17-
ei rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Kompenzációs listáról mandátumot szerzett közgyűlési képviselő eskütétele 
 
2.  Javaslat a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására 
 
3.  Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér 

közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési 
feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés 
rendkívüli nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt, Motyovszki 
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. 
Székely Károly, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Mészáros László), távol lévő 1 fő 
(Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

396/2022. (VIII.17.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. augusztus 17-
ei rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, igennel szavazzon, bár név 
szerinti szavazás lesz. Engedjék meg, hogy az előtte lévő törvényeket 
ismertessem.  
 
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 
képviselők 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 föl, és hangosan mondják be a szavazatukat: 
 
Barta Endre - igen 
Cserna Gábor - tartózkodom 
Gombos István - tartózkodom 
Lőrinczi Konrád - tartózkodom 
Mészáros László - tartózkodom 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Raduka Zsuzsanna - nincsen jelen 
Szabó Zsolt - igen 
Szántó Péter - igen 
Szepesi Attila - tartózkodom 
Dr. Székely Károly - igen 
Tóth Kálmán - igen 
És én magam szavazata - igen 

 
A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról című határozati 
javaslatot 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

397/2022. (VIII.17.) határozata 
a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy 

a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 
létrejött vállalkozási szerződés módosítása a határozat mellékletét képező 
tartalommal megtörténjen. 
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására. 
 

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

Határidő:  a szerződés módosítás aláírására: 2022. 08. 22. 



5 

 

Pintér Tamás polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán 
tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési 
feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról című határozati 
javaslatot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila, Dr. Székely Károly, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Raduka Zsuzsanna) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

398/2022. (VIII.17.) határozata 
a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági 
fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladatainak ellátásával 

kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési 
munkáinak elvégzéséhez saját forrásból bruttó 43.240.870,- Ft összeggel 
hozzájárul. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a 
jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségvállalást, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

        a jegyző 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

              a főépítészi és pályázati osztály vezetője 
               - a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:  

        a gazdasági főosztály vezetője 
Határidő: - a kötelezettségvállalás rögzítésére: 

                              2023. évi költségvetési rendelet elfogadása  
      - a határozat közlésére: 2022. szeptember  2. 

 
 


