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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza dísztermében, 2017. 
január 17-én, 1708 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről. 
 
Pult Név Voks  
10 Surányi Tibor 1  
5 Mekler Andrea 1  
8 Kun László Károly 1  
4 Herczeg Mariann 1  
9 dr. Bóna Balázs 1  
1 Gergőné Varga Tünde 1  
6 Száger Gyula 1  
11 dr. Szilágyi Ákos Andor 0  
2 Keresztesi Balázs 0  
13 Tyukodi-Bihari Zsuzsanna 0  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőinket, 
intézményvezetőinket, a Hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeinket. Akinek még nem kívántam volna 
boldog újévet, ezúton szeretnék mindenkinek boldog újévet kívánni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom 
Mekler Andrea és Száger Gyula képviselőket. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. január 17. 17:09 
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Békássy Szabolcs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 

1/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Mekler Andrea és Száger Gyula képviselőket jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Két képviselőnk hiányzik. Békássy doktor úr jelezte, hogy később 
jön, dr. Csobolyó Eszter képviselő kisasszony pedig nem tud jelen lenni az ülésen, mert külföldön 
tartózkodik. A következő szavazásunk a napirendi pontokra irányul. Szeretném javasolni egy 9. napirendi 
pont felvételét a nyílt ülésre. A Képviselő-testület elektronikusan megkapta a napirendi pontról az 
előterjesztést. Ez az ASP rendszerhez való csatlakozásról szól, illetve az ezzel kapcsolatos pályázat 
benyújtásáról és a további teendőkről. Ez egy hirtelen jött téma és előterjesztés, és ezt szeretném, ha 
tárgyalná a testület. A napirendi pont címe: „Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással 
kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásban szereplő 
feltételekkel pályázat benyújtására”. Amennyiben ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadjuk a napirendi 
pontokat, kérem, szavazzuk meg az alábbiak szerint: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
1. Javaslat Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet megalkotására 
2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára 
3. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának, valamint a kapcsolódóan frissítésre 
került településfejlesztési koncepciónak és megalapozó munkarésznek a végleges, államigazgatási 
egyeztetést követő elfogadására 
4. Javaslat az Epres utca és térségének szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának három ütemre 
és dokumentációra történő szétbontása tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására 
5. Javaslat "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására 
6. Javaslat a 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztásának elfogadására, ajándékozási szerződés 
aláírására 
7. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására 
8. Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására 
9. Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint 
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásban szereplő feltételekkel pályázat benyújtására 
 
Zárt ülés: 
 
10. Javaslat kitüntető cím adományozására 
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Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:10  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
 

2/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
1. Javaslat Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet 

megalkotására 
2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatára 
3. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának, valamint a 

kapcsolódóan frissítésre került településfejlesztési koncepciónak és megalapozó 
munkarésznek a végleges, államigazgatási egyeztetést követő elfogadására 

4. Javaslat az Epres utca és térségének szennyvízcsatorna-hálózat 
tervdokumentációjának három ütemre és dokumentációra történő szétbontása tárgyú 
beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

5. Javaslat "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

6. Javaslat a 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztásának elfogadására, ajándékozási 
szerződés aláírására 

7. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására 
8. Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására 
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9. Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés 
meghozatalára, valamint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásban 
szereplő feltételekkel pályázat benyújtására 
 

Zárt ülés: 
 

10. Javaslat kitüntető cím adományozására 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Napirend előtt szeretném figyelmébe ajánlani a testületnek a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, amit mindenki megkapott a testületi ülés előtt. A 
pénzügyi helyzetünkről azt tudom elmondani, hogy gőzerővel folyik a költségvetés tervezése, úgyhogy a 
gazdasági osztály munkatársai, illetve a Hivatal vezetői leginkább ezekkel a teendőkkel vannak elfoglalva. 
Próbáljuk az idei év bevételeit és kiadásait megtervezni, amelynek az elfogadása a következő rendes 
testületi ülésén fog megtörténni.  
 
A következőkben Polgármester asszony beszámol az elmúlt időszakban, a városban az önkormányzatot is 
érintő ünnepségekről, eseményekről, döntésekről és tárgyalásokról, és a közeljövőben megrendezendő 
eseményekre szeretettel invitálja a jelenlévőket.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester 1713 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 8 főre 
emelkedik. 
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Egy nagyon fontos levélre hívnám fel a figyelmet, amit 
Polgármester asszony kapott, és kérte, hogy ebből egy lakossági tájékoztatót is tegyünk közzé a 
Dunavarsányi Napló következő számában. Ez pedig nem más, mint a január 1-jétől beinduló Szatelit 
állomás, a Szigetszentmiklósi Szakrendelő emlőszűrő vizsgálatai tekintetében. Egy olyan rossz 
infrastrukturális helyzet megváltozásáról van szó, miszerint a dunavarsányi 45-65 év közötti nők részére 
eddig emlőszűrő vizsgálatot a kerepestarcsai Floór Ferenc kórházban lehetett elvégeztetni, de az 
infrastrukturális megközelíthetetlenség miatt a szűrővizsgálaton való részvételi hajlandóságot rendkívül 
visszavetette. Erre január 1-jétől Szigetszentmiklóson adatik lehetőség, egy ún. Szatelit szűrőállomás 
keretében. Kihangsúlyozandó, hogy e vizsgálaton való részvétel háziorvosi beutalóval továbbra sem 
vehető igénybe, azt csupán az ebbe a korcsoportba tartozó nők ún. behívó levéllel vehetik igénybe. 
Háziorvosi beutalóval csak abban az esetben vehető igénybe, ha valamilyen klinikai tünettel való 
elváltozás jelentkezik, de egy korábban elmaradt szűrővizsgálatként ez nem vehető igénybe. Tehát 
továbbra is vinni kell az OTH-tól küldött behívólevelet a 45 és 65 év közötti nőbetegeknek. Ez egy 
örvendetes hír, ezért régóta küzdünk, hogy így legyen. Kérem, tájékoztassák a környezetükben lévő 
veszélyeztetett korcsoportba tartozó nőket, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt a 
szűrővizsgálatokon.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Akkor ez belekerül a mostani újságba, meg 
fog jelenni. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy Kerepestarcsára megy, akkor oda is elmehet? 
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Természetesen.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Akkor ezek szerint az érintett korosztályból mindenki előbb-utóbb kapni 
fog egy ilyen levelet, egy behívót, ugye? 
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dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Igen, így van.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Rendben. Ha a napirendi pontok előtt nincs más hozzászólás, 
akkor térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
1. Javaslat Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet 

megalkotására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A Humánpolitikai Bizottsági ülésen beszélgettünk róla először. Ez 
egy teljesen új díj lenne, nincs még ilyen jellegű díjunk. Kimondottan kulturális tevékenységért 
megkapható jutalmazás lenne, egy olyan eredmény elérése esetén lenne adható, olyan személynek, aki 
hosszú évek óta elért sikereket könyvelhet el, esetleg Dunavarsány határán kívül is ismertté vagy híressé 
vált. Többféle kulturális tevékenységről is lehet szó, akár irodalmi, akár előadó művészeti, akár 
képzőművészeti ágban jeleskedő személynek lehetne odaítélni. A díj hasonló jellegű lenne a díszpolgári 
cím adásához, tehát nem szabunk magunknak határidőt a díj adására, nem minden évben kötelező 
jelleggel adjuk ki, hanem amint egy olyan megfelelő személy vagy csoport kerül a látóterünkbe, akire, 
akikre büszkék lehetünk, azokat lehetne felterjeszteni erre a díjra. Ez is pénzjutalommal jár, mint a 
közszolgálatért díjunk. A kitüntető cím átadását a Magyar Kultúra Napján javasolnám átadni a kitüntetett 
személynek. Én javasolnám ezt a Dunavarsány Kultúrájáért névvel elfogadni. Voltak, akik azt mondták, 
hogy ez egy kicsit nyakatekert, és próbáljunk valami más nevet adni a díjnak. Szerintem, ha más nevet 
adnánk, és később valamilyen művészeti tevékenységért szeretnénk ezt odaítélni, lehet, hogy az a 
tevékenység éppen nem férne bele, ebben pedig minden, ami kultúrával kapcsolatos, belefoglaltatik. De 
természetesen lehet felvetni, javasolni más címneveket. Utánanéztünk, más települések díjcímeinek, hogy 
ott milyen neveket adtak hasonló kitüntetéseknek. Olvastam már olyat is, hogy a „Kultúra lovagja”, de azt 
meg egy kicsit fellengzősnek tartom. A bizottsági ülésen „Dunavarsány Kulturális Öröksége” javaslat is 
volt. Olyan cím legyen, ami megállja a helyét bármilyen kulturális tevékenység lefedésére. Olyan cím 
legyen, ami akár egy életműdíjjal is felér. Van-e valami hozzászólás, javaslat esetleg más névre? /Nem 
hangzik el hozzászólás./ Ha nincs felvetés, akkor aki a Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím 
adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet az ismertetett rendelettervezet szerint elfogadja, kérem, 
szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:38  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 
A Képviselő-testület megalkotta:  
 
a Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról szóló 1/2017. (I. 17.) önkormányzati 
rendeletét.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt a rendeletet a nyílt ülés után, még ma ki kell hirdetnünk, ki 
kell függesztenünk a hirdetőtáblánkra, majd később ismertetem az okot, hogy miért.  
 
2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatára 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Mióta ezt az együttműködési megállapodást megkötöttük, a benne 
lévő tartalommal, azóta nincs változás. Mindenki egyetért vele továbbra is, meg lett beszélve ez a 
nemzetiségi önkormányzatainkkal is, tehát a tartalom ugyanaz, mint az előző években volt. Kérdés, kérés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) felülvizsgálta a 2016. február 26-án kelt, Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
kötött együttműködési megállapodást, és azt saját részéről változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 
b) felülvizsgálta a 2016. február 26-án kelt, Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
kötött együttműködési megállapodást, és azt saját részéről változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:39  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
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Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 

3/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) felülvizsgálta a 2016. február 26-án kelt, Dunavarsány Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, és azt saját részéről 
változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

b) felülvizsgálta a 2016. február 26-án kelt, Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, és azt saját részéről 
változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
3. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának, valamint a kapcsolódóan 

frissítésre került településfejlesztési koncepciónak és megalapozó munkarésznek a végleges, 
államigazgatási egyeztetést követő elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm a Hétfa Kft. munkatársát, Balás Gábort. Van nálam 
egy hosszú lista, egy felsorolás azokról a dolgokról, amelyekkel változott az ITS. Ezek beépítésre 
kerültek. Ezekkel a módosításokkal javasolnám elfogadni az ITS-t.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy az intézmények közül miért van törölve a 
Dunavarsányi Gyerkőcde? Az a tevékenység folytatódik, csak máshol. Nem a Búza utcában, hanem a 
Nagyvarsányi úton. Akkor miért töröltük teljesen? 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A Dunavarsányi Gyerkőcde teljesen más néven üzemel. Más neve 
lett.  
 
Herczeg Mariann képviselő: És az a másik név benne van? 
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Tulajdonképpen egy új családi napközi lett kialakítva. Nem 
tudom, hogy benne van-e. 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna: Számszerűsítve van benne. A Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett 
családi napközi, bölcsőde van nevesítve, a többi pedig számszerűsítve.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Gyakorlatilag itt akár naponta történnek változások, mert már 
egészen más a név is, nem is családi napközi, mint régen volt, úgyhogy ezeken lehetne naponta 
változtatni. Egyéb hozzászólás van-e az ITS-hez? /Nem hangzik el hozzászólás./ Ismertetem a határozati 
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan elkészített hat 
tematikus projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, turizmusfejlesztési, megújuló energia-
, illetve közműhálózat-fejlesztési stratégia, valamint „Csillagváros”-projektcsomag) államigazgatási 
véleményezés során beérkezett észrevételeket és az azokra adott tervezői válaszokat a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 
b) elfogadja az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez kapcsolódóan felülvizsgált 
településfejlesztési koncepciót a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal; 
c) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan elkészített hat 
tematikus projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, turizmusfejlesztési, megújuló energia-
, illetve közműhálózat-fejlesztési stratégia, valamint „Csillagváros”-projektcsomag) végleges változatát a 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal; 
d) elfogadja az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez kapcsolódóan felülvizsgált megalapozó 
vizsgálatot a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 
e) felkéri a Polgármestert az elfogadott dokumentumok közzétételére Dunavarsány város honlapján; 
f) felkéri a Polgármestert, hogy – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően – öt napon belül 
értesítse az államigazgatási véleményezési folyamatban részt vett szervezeteket, valamint az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt a településfejlesztési koncepció módosításának 
elfogadásáról és az integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról és közzétételéről. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:42  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 

4/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan 

elkészített hat tematikus projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, 
turizmusfejlesztési, megújuló energia-, illetve közműhálózat-fejlesztési stratégia, 
valamint „Csillagváros”-projektcsomag) államigazgatási véleményezés során 
beérkezett észrevételeket és az azokra adott tervezői válaszokat a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) elfogadja az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez kapcsolódóan 
felülvizsgált településfejlesztési koncepciót a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan 
elkészített hat tematikus projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, 
turizmusfejlesztési, megújuló energia-, illetve közműhálózat-fejlesztési stratégia, 
valamint „Csillagváros”-projektcsomag) végleges változatát a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal; 

d) elfogadja az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez kapcsolódóan 
felülvizsgált megalapozó vizsgálatot a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 

e) felkéri a Polgármestert az elfogadott dokumentumok közzétételére Dunavarsány 
város honlapján; 

f) felkéri a Polgármestert, hogy – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek 
megfelelően – öt napon belül értesítse az államigazgatási véleményezési 
folyamatban részt vett szervezeteket, valamint az állami főépítészi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalt a településfejlesztési koncepció módosításának 
elfogadásáról és az integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról és 
közzétételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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4. Javaslat az Epres utca és térségének szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának három 
ütemre és dokumentációra történő szétbontása tárgyú beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A bizottságok részletesen tárgyalták a napirendi pontot. A bontás 
megtörtént, a javaslat benne van a határozati javaslatban.  
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Az Epres utca és térségének 
szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának három ütemre és dokumentációra történő szétbontása" 
tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes; 
2. Terv-Consult Kft. (2335 Taksony, Akácfa utca 34.) ajánlata érvényes; 
3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Hydro-Agro-Bau Kft. 
(3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette; 
4. Az eljárás eredményes volt; 
5. Az eljárás nyertese a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.); 
6. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt; 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés 
számlázott szellemi tevékenységek soron megtervezett rovat átcsoportosításával biztosítja. 
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 3.500.000 forint + ÁFA összegben tervezési 
szerződés aláírására. 
Kérem a testület szavazását.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:43  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 



11 

 

5/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Az Epres utca és 
térségének szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának három ütemre és 
dokumentációra történő szétbontása" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiakban állapítja meg: 
1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes; 
2. Terv-Consult Kft. (2335 Taksony, Akácfa utca 34.) ajánlata érvényes; 
3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette; 
4. Az eljárás eredményes volt; 
5. Az eljárás nyertese a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 

7.); 
6. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt; 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 

2017. évi költségvetés számlázott szellemi tevékenységek soron megtervezett 
rovat átcsoportosításával biztosítja. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 3.500.000 forint + ÁFA 
összegben tervezési szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
5. Javaslat "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt is tudjuk, hogy miről van szó, egy belső hálózat felújításáról. 
Kérdés, kérés, hozzáfűzés van-e? /Nem hangzik el./ A bizottságok tárgyalták. Felteszem szavazásra a 
határozati javaslatot: 
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési 
eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes; 
2. A DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes; 
3. VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A) ajánlata érvényes; 
4. A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121.) ajánlata érvényes; 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Hydro-Agro-Bau Kft. 
(3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette; 
6. Az eljárás eredményes volt; 
7. Az eljárás nyertes a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.); 
8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt; 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés 

egyéb építkezés felújítások között megtervezett költség terhére biztosítja. 
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 12.500.000 forint + ÁFA összegben vállalkozási 
szerződés aláírására. 
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Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:44  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 

6/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Bajcsy-Zsilinszky 
utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési 
problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban 
állapítja meg: 
1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes; 
2. A DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes; 
3. VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A) ajánlata érvényes; 
4. A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121.) ajánlata érvényes; 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette; 
6. Az eljárás eredményes volt; 
7. Az eljárás nyertes a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.); 
8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt; 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 2017. 

évi költségvetés egyéb építkezés felújítások között megtervezett költség terhére 
biztosítja. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  12.500.000 forint + ÁFA 
összegben vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős:  Képviselő-testület 
 

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6. Javaslat a 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztásának elfogadására, ajándékozási szerződés 

aláírására 
 

Gergőné Varga Tünde polgármester: Többször volt már ilyen határozatunk. Itt egy ingatlan 
megosztásból kialakuló, kivett közút ingatlan ingyenes felajánlásáról van szó, amelyet természetesen 
elfogad az önkormányzat, és ezt majd a későbbiekben útként fogja megtervezni és hasznosítani. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Dorogi Lajosné (születési név: Czahesz Irén, lakcím: 2336 Dunavarsány, Epres utca 8.) (a 
továbbiakban: Tulajdonos) kérelmére elfogadja jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztását; 
b) elfogadja a Tulajdonos részéréről felajánlott újonnan kialakuló 861/4 helyrajzi számú kivett közút 
ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adását; 
c) felhatalmazza a Polgármestert kivett közút ingatlan ajándékozásáról szóló megállapodás aláírására, 
valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
Aki ezzel egyetért, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:45  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
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7/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Dorogi Lajosné (születési név: Czahesz Irén, lakcím: 2336 Dunavarsány, Epres 

utca 8.) (a továbbiakban: Tulajdonos) kérelmére elfogadja jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti változási vázrajz 
alapján a Dunavarsány, 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztását; 

b) elfogadja a Tulajdonos részéréről felajánlott újonnan kialakuló 861/4 helyrajzi 
számú kivett közút ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adását; 

c) felhatalmazza a Polgármestert kivett közút ingatlan ajándékozásáról szóló 
megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
7. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: E napirendi pont megtárgyalásának idejére az ülés vezetését 
átadom dr. Békássy Szabolcs alpolgármester úrnak.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: 2016. év végén az Mötv. polgármesterek illetményére vonatkozó 
szabályozása megváltozott. Ennek alapján kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergőné Varga Tünde polgármester illetményét 2017. január 01-
ei hatállyal – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ 
(2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakra – bruttó 598.300,- Ft/hó összegben, továbbá költségtérítése 
mértékét bruttó 89.745,- Ft/hó összegben állapítsa meg, szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:46  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 87.50 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 12.50 11.11 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
Gergőné Varga Tünde Tart.  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 

8/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergőné Varga Tünde 
polgármester illetményét 2017. január 01-ei hatállyal – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4) és (6) bekezdéseiben 
foglaltakra – bruttó 598.300,- Ft/hó összegben, továbbá költségtérítése mértékét bruttó 
89.745,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
8. Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A polgármesterekre vonatkozó szabályozás az alpolgármesterek 
illetményét is szabályozza. Tehát az alpolgármesteri illetmények is a felsorolt módon változnak január 
elsejétől. A határozati javaslatok erre irányulnak. Először a főállású alpolgármesterről szavazunk. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keresztesi Balázs főállású alpolgármester 
illetményét 2017. január 01-ei hatállyal - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80.§ (1) bekezdésében foglaltakra – bruttó 538.500,- 
Ft/hó összegben, költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében foglaltakra – bruttó 
80.775,- Ft/hó összegben állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:48  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks Frakció 
dr. Békássy Szabolcs Igen - 
dr. Bóna Balázs Igen - 
Gergőné Varga Tünde Igen - 
Herczeg Mariann Igen - 
Kun László Károly Igen - 
Mekler Andrea Igen - 
Surányi Tibor Igen - 
Száger Gyula Igen - 
dr. Csobolyó Eszter Távol - 
 

9/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keresztesi Balázs főállású 
alpolgármester illetményét 2017. január 01-ei hatállyal - figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80.§ 
(1) bekezdésében foglaltakra – bruttó 538.500,- Ft/hó összegben, költségtérítését - 
figyelemmel az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében foglaltakra – bruttó 80.775,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A következő határozati javaslat a társadalmi megbízatású 
alpolgármester illetményére, illetve tiszteletdíjára vonatkozik: Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dr. Békássy Szabolcs társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 
01-ei hatállyal - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 80.§ (2) bekezdésében foglaltakra – bruttó 269.200,- Ft/hó összegben, 
költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében foglaltakra – bruttó 40.380,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 17:49  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 87.50 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 12.50 11.11 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Tart. 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
 

10/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békássy Szabolcs 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 01-ei hatállyal - 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 80.§ (2) bekezdésében foglaltakra – bruttó 269.200,- 
Ft/hó összegben, költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében 
foglaltakra – bruttó 40.380,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10. Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés 
meghozatalára, valamint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásban szereplő feltételekkel 
pályázat benyújtására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Aljegyző asszonynak megadom a szót, hogy adjon egy rövid 
tájékoztatást, hogy miről van szó, és miről lesz szó ezzel kapcsolatban a jövőben.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Köszönöm szépen. Kiemelném az előterjesztés lényegét. Bíztunk 
benne, hogy nem csak február 1-je és 28-a között lehet benyújtani a pályázatot, de ez egy kötött időpont, 
úgy néz ki, hogy nem fog változni. Február 28-áig van lehetőségünk a pályázat benyújtására, ebben a 2. 
körben, mint azon önkormányzatoknak, akik az elsőkörös, január 1-jétől kezdődő csatlakozásban nem 
vettek részt. Közös önkormányzati hivatal vagyunk, csak a gesztor önkormányzat nyújthat be pályázatot. 
A 2. határozati javaslatban felsorolt elég kacifántos körmondat a minisztériumi utasítás szerint született. 
Mindkét önkormányzatnak meg kell hoznia hasonló tartalmú döntését, hogy felhatalmazza Dunavarsány 
Város Önkormányzatát ezen a pályázaton való részvételre, és kötelezettségek vállalására. A pályázat 
szerint ránk jutható keret, mivel 10 ezer lakos alatti két település vagyunk, maximum 7 millió forint, amit 
költségekkel kell majd alátámasztanunk ebben a rövid időben, ami a közeljövőben rendelkezésre áll erre. 
Ezen időszak alatt lehet árajánlatokat begyűjteni a migrációra, a fejlesztésekre és mindazon munkákra, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ASP rendszerhez szolgáltatási szerződést köthessen mindkét 
önkormányzat október 1-jéig a MÁK-kal. Nem kötelező a pályázaton indulni, de abban az esetben 
mindezeket a költségeket az önkormányzatoknak saját költségvetésükből kell finanszírozniuk. Vissza nem 
térítendő támogatásról van szó. Célszerű mindezeket az összegeket pályázat útján megszerezni, hiszen 
kötelezően így is, úgy is ki kell adnunk rá a pénzt. A törvényi változások, a jogszabályi kötelmek és a 
rendszer, illetve a pályázatról való tudnivalók, amelyekről ez idáig még nem esett szó testületi ülésen, 
benne vannak az előterjesztésben.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Tehát Dunavarsányra az őszi, október 1-jei 
indulás érvényes? 
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző összefoglalja az ASP rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat. 
 
Surányi Tibor képviselő: Rövid idő állt rendelkezésre, hogy áttekintsem ezt az elég jelentős változást 
okozó pályázatot és kiírást. Én egy pici pluszt is látok ebben a törvényi leírásban. Én olyasmit is 
kiolvastam ebből a kiírásból, hogy lehetséges helyi adatbázist létrehozni, és ezen egy felületet kell 
biztosítani a kormányzati szerveknek, hogy a számukra szükséges adatokhoz hozzáférjenek. Ez a 
lehetőség, amit a törvény lehetségessé tesz a helyi önkormányzatok adatkezelésével kapcsolatban, ez a 
kérdés is megfontolásra került? 
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ez a kérdés is megvizsgálásra került. Nagyon szigorú törvényi kritériumai 
vannak. Nekünk ez lenne az ideális, mert az adatok a mi kezelésünkben maradnának, és mi diszponálnánk 
fölöttük. De ehhez a fejlesztéshez semmilyen kormányzati forrás nincs, nincsen pályázati finanszírozás. 
Második dolog, ami ennél súlyosabb, hogy olyan biztonsági rendszert kéne bevezetni a jogalkotó 
elképzelése szerint, mint pl. a rendőrségen, bíróságokon van. Tehát mikor a testület tagjai bejönnek ide 
képviselő-testületi ülésre, vagy az ügyfelek, akkor a portánál meg kéne állni, és a személyi igazolvány 
adatait rögzíteni kellene, és be kéne regisztrálni, hogy mikor jönnek be az épületbe, és nyomon kellene 
követni a személyek mozgását a Hivatalon belül. És ugyanúgy a kilépéseket is regisztrálni kéne. 
Gondolják el ügyfélfogadási időben, amikor az ügyfelek feltorlódnak a bejáratnál, és egyenként léptetjük 
be őket, mert ilyenre is szükségünk lenne. Egyértelműen az a ráhatás, hogy a másik lehetőséget válasszák 
az önkormányzatok. Nekünk az interface lenne a legjobb – jól látja képviselő úr – mert akkor biztos 
lennék benne, hogy a mi adatvédelmünk, ami eddig is megállta a helyét működne, de nem fogunk tudni 
megfelelni a kritériumoknak. Ez egy, a lakosság felé nyitott közhivatal. Nem válhatunk bírósággá, 
rendőrséggé, nem lehet az, hogy megmotozzuk az ügyfeleket, meg nyomon követjük a mozgásukat a 
Hivatal területén, hogy mikor, hova mennek be. Lehet, hogy meg lehetne csinálni, de nem biztos, hogy az 
ügyfeleinknek, illetve a lakosságnak tetszene. Pont az ügyfélbarát és nyitott önkormányzat jellege veszne 
el ezzel.  
 
Surányi Tibor képviselő: Teljesen érthető a válasz és indokolt. Javasolnék annyit még a hosszú távú 
fejlesztéseknél, hogy legyen egy tartalék internetkapcsolata az önkormányzatnak, hogy ne csak a Kevenet 
legyen. Köszönöm szépen Jegyző úr válaszát.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Most is kettő van. Van a Kevenet és a T-online-nak az optikai kábele. Szoktuk 
váltogatni. Ha a Kevenet kiesik, akkor a T-online rendszere működik. Ezzel már rendben vagyunk, ezzel 
már az egyik kritériumnak megfelelünk.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Ha nincs más kérdés a napirendi ponttal 
kapcsolatban, akkor szavazhatunk. Két határozati javaslat van. Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
a) csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által megvalósuló ASP központ 
fejlesztési rendszeréhez és a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázaton indulni kíván. 
b) az a) pont szerinti pályázaton történő részvételhez szükséges előkészítő munkákkal, valamint az ASP 
szolgáltatáshoz való csatlakozás szempontjából szükséges egyes munkák elvégzésével, a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ajánlatban foglaltak szerint, megbízza a 
Gov-Info 2000 Informatikai Szolgáltató Bt. –t (cím: 1213 Budapest, Mária kiráyné útja 141.) az 
ajánlatában szereplő 1.050.000,- Ft díjért a 2017. évi költségvetés terhére. 
c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti szerződés aláírására. 
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d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás és a pályázat benyújtása 
érdekében a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírja, valamint a szükséges intézkedések 
megtegye. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 18:04  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
 

11/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által 

megvalósuló ASP központ fejlesztési rendszeréhez és a „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázaton indulni kíván. 

b) az a) pont szerinti pályázaton történő részvételhez szükséges előkészítő 
munkákkal, valamint az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozás szempontjából 
szükséges egyes munkák elvégzésével, a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ajánlatban foglaltak szerint, megbízza a 
Gov-Info 2000 Informatikai Szolgáltató Bt. –t (cím: 1213 Budapest, Mária 
kiráyné útja 141.) az ajánlatában szereplő 1.050.000,- Ft díjért a 2017. évi 
költségvetés terhére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti szerződés aláírására. 
d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás és a 

pályázat benyújtása érdekében a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok 
aláírja, valamint a szükséges intézkedések megtegye. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. § -ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Dunavarsány település, mint a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti önkormányzat Polgármesterét, hogy a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Dunavarsány 
Város Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata, mint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal tagja nevében és javára. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. január 17. 18:05  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks Frakció 
dr. Békássy Szabolcs Igen - 
dr. Bóna Balázs Igen - 
Gergőné Varga Tünde Igen - 
Herczeg Mariann Igen - 
Kun László Károly Igen - 
Mekler Andrea Igen - 
Surányi Tibor Igen - 
Száger Gyula Igen - 
dr. Csobolyó Eszter Távol - 
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12/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. § -ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 
31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Dunavarsány 
település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 
Polgármesterét, hogy a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó 
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket 
és jogokat gyakorolja Dunavarsány Város Önkormányzata és Majosháza Község 
Önkormányzata, mint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és 
javára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a megjelenést mindenkinek, a testületi ülést 
rövid szünet után zárt üléssel fogjuk folytatni. /1806 h/  
 
A nyílt ülés jegyzőkönyve 1806 órakor lezárásra kerül.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 
 
  Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
   polgármester       jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
 
  Mekler Andrea      Száger Gyula 
      képviselő          képviselő 
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