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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. 
december 20-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 pontjának 
elfogadásáról című határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, 
Lőrinczi Konrád, Mészáros László, Mezei Zsolt, Motyovszki Mátyás, Orosz Csaba, 
Pintér Tamás, Szántó Péter, Dr. Székely Károly, Tóth Kálmán), távol lévő 5 fő 
(Cserna Gábor, Gombos István, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szepesi Attila) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

630/2022. (XII.20.) határozata 
a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. december 20-
ai rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pintér Tamás polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
szerinti testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése szerint név szerinti szavazás 
során az ülést vezető felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő 
képviselők a nevük felolvasásakor felállva igennel vagy nemmel 
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 
Lőrinczi Konrád - igen 
Mészáros László - igen 
Mezei Zsolt - igen 
Motyovszki Mátyás - igen 
Orosz Csaba - igen 
Szántó Péter - igen 
Dr. Székely Károly - igen 
Tóth Kálmán - igen 
És az én szavazatom – igen 
 

A név szerinti szavazást követően Pintér Tamás polgármester megállapította, hogy a 
közgyűlés a „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról című határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (távol lévő 5 fő) elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

631/2022. (XII.20.) határozata 
„Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 556/2022. 
(XI.24.) határozatával támogatta „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 112.§ (1) b) szerinti, hirdetmény közzétételével induló, nyílt 
eljárás lefolytatását. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 
eljárás lefolytatást követően megállapítja, hogy az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele 
szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 556/2022. 
(XI.24.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő 
szolgáltatás megrendelés, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2023. évi költségvetésében mindösszesen 50.555.522,- Ft + ÁFA összegben 
betervezésre kerül.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozattal 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez ténylegesen 
szükséges fedezetet 42.418.152 Ft + ÁFA összegben biztosítja. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban 

foglalt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat alapján az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt.-t nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a 
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 

 
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   az aljegyző 
Határidő: a szerződés aláírására: 2022. december 31. 

 
6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 
Felelős:       - a költségvetés tervezéséért: 
 a jegyző 
                    - a költségvetés tervezésében való közreműködéséért: 
 a gazdasági főosztály vezetője 
 a városüzemeltetési osztály vezetője 
Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
 


