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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. 
február 14-én, 1730 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  
7 dr. Csobolyó Eszter 1  
9 dr. Bóna Balázs 1  
3 dr. Békássy Szabolcs 1  
1 Gergőné Varga Tünde 1  
6 Száger Gyula 1  
11 dr. Szilágyi Ákos 0  
2 Keresztesi Balázs 0  
12 Vendég 0  
13 Tyukodi-Bihari Zsuzsanna 0  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai képviselő-testületi 
ülésünkön megjelent intézményvezetőinket, kedves vendégeinket, civil szervezetek vezetőit, meghívott 
vendégeinket, a képviselőket és a Hivatal minden dolgozóját. Először is két jegyzőkönyv hitelesítőre 
tennék javaslatot. Száger Gyula képviselő urat és dr. Békássy Szabolcs alpolgármester urat javaslom 
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 17:32  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

17/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére dr. Békássy Szabolcs alpolgármestert és Száger Gyula képviselőt jelöli 
ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontokra teszek javaslatot, de mielőtt még 
szavaznánk a napirendi pontokról, javasolnék plusz egy napirendi pontot felvenni. Pár nappal ezelőtt 
történt ennek a napirendi pontnak az átbeszélése. A szigetszentmiklósi tankerületi központtal kötendő 
szerződés elfogadásáról szól. Az ingyenes és osztott használatról, valamint a költségek megosztásáról van 
szó benne nagyrészt. Már jeleztem a decemberi testületi ülésen, hogy nagy valószínűséggel a februári 
ülésen fog bekerülni ez a téma a testület elé. Ez a szerződés elkészült, és szeretném, ha most pótlólag 
felvennénk a napirendi pontok közé, egyúttal azt is javasolnám, hogy ezt a napirendi pontot tárgyaljuk 
elsőként, mivel várjuk dr. Pálos Annamária tankerület vezető asszonyt, aki perceken belül megérkezik. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
1.) Javaslat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötendő szerződés elfogadására, az ingyenes 
és osztott használatról, valamint a költségek megosztásáról 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
3.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására, 
valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható 
kötelezettségekről 
4.) Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
5.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2015/2016-os nevelési évben 
végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadására 
6.) Javaslat az óvodai beiratkozás időszakának és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározására 
7.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 
8.) Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2016. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
9.) Javaslat a 2017. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi egyesületek, sportegyesületek és 
alapítványok részére 
10.) Javaslat iskolai körzet véleményezésére 
11.) Javaslat a Media Technology Zrt-vel műsoridő vásárlási szerződés megkötésére 
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12.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára 
13.) Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv megalkotására 
14.) Javaslat a „Dunavarsány, "Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat 
rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
15.) Javaslat a „Dunavarsány, "Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-
hálózat építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
16.) Javaslat a Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozás elfogadására 
17.) Javaslat „Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítása a város 
közigazgatási területének több pontján” egyeztetési eljárásának lezárására 
18.) Javaslat a 2017-2019. évi útkarbantartás műszaki ellenőrének kiválasztására 
19.) Javaslat a 2017. évi szúnyoggyérítés elfogadására 
20.) Javaslat a Dunavarsány 969/32 helyrajzi számú ingatlan megosztására  
Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 17:33  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

18/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
1.) Javaslat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötendő szerződés 
elfogadására, az ingyenes és osztott használatról, valamint a költségek megosztásáról 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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3.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására, valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három 
évre várható kötelezettségekről 
4.) Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
5.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2015/2016-os 
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadására 
6.) Javaslat az óvodai beiratkozás időszakának és az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározására 
7.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 
8.) Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2016. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
9.) Javaslat a 2017. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi egyesületek, 
sportegyesületek és alapítványok részére 
10.) Javaslat iskolai körzet véleményezésére 
11.) Javaslat a Media Technology Zrt-vel műsoridő vásárlási szerződés megkötésére 
12.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára 
13.) Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv megalkotására 
14.) Javaslat a „Dunavarsány, "Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-
hálózat rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
15.) Javaslat a „Dunavarsány, "Epres utca és térségében létesülő új gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózat építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
16.) Javaslat a Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozás elfogadására 
17.) Javaslat „Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítása a város 
közigazgatási területének több pontján” egyeztetési eljárásának lezárására 
18.) Javaslat a 2017-2019. évi útkarbantartás műszaki ellenőrének kiválasztására 
19.) Javaslat a 2017. évi szúnyoggyérítés elfogadására 
20.) Javaslat a Dunavarsány 969/32 helyrajzi számú ingatlan megosztására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontok előtt néhány szót szólnék az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről. A költségvetési számlánkon jelen pillanatban 384 millió forint van, amely reméljük, 
hogy a következő adóbevételekig kitart, illetve szerettük volna valamilyen formában lekötni, de sajnos 
nem kaptunk még megfelelő ajánlatot, hogy mi az a konstrukció, amelyben előnyösen le tudnánk kötni. 
Ha lesz információnk arról, hogy hogyan érdemes lekötni, befektetni a pénzünket, akkor mindenképpen 
lekötjük ezt az összeget. Tehát a pénzügyi helyzetünk jelenleg jó és kiegyensúlyozott.  
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elektronikusan fel lett töltve az EDtR rendszerbe. Ha 
ezzel kapcsolatban van valakinek bármi hozzászólása, kérem, jelezze. /Nem hangzik el hozzászólás./  
A január 17-ei rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt fontosabb eseményekről szeretnék beszámolni. 
Főként bálok és olyan jellegű események voltak, melyek ismétlődnek a városunkban évről-évre, hiszen 
farsangi időszak van még kb. 2 hétig. Volt Erdélyi Bál január 21-én, aztán a Banyabálunk, ami egy 
meghatározó esemény ebben a városban, január 28-án. Mondhatom, hogy fellélegeztünk, hogy a Banyabál 
lezajlott nagyobb problémák nélkül. A Városgazdálkodási Kft. nagyon sokat segített a bál 
lebonyolításában, nekik köszönjük szépen. Az Erdélyi Bál egy más jellegű, de szintén nagyon színvonalas 
rendezvény volt. Nagyon szép és méltó rendezvény volt a Magyar Kultúra Napja alkalmával a Művelődési 
házban megtartott ünnepség, ahol volt egy színvonalas, szép könyvbemutató. A könyv írója egy 
dunavarsányi tanárnő, aki az írótársával nagyon szépen méltatta ezt a könyvet. És a program része volt, 
hogy első alkalommal kiadtuk a Dunavarsány Kultúrájáért Emlékérmet. Szeretettel köszöntjük köreinkben 
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a díjazottat, Szikora Ferencnét.  
A költségvetés megtárgyalása, egyeztetése, tervezése volt a januári munkánk fő iránya, egészen 
napjainkig. Sok-sok egyeztetés zajlott le, mind az intézmények részéről, mind a Képviselő-testülettel volt 
egy olyan jellegű megbeszélés, ahol mindenki átnézhette azt a nyers változatot, amelyet a gazdasági 
osztály kidolgozott, a várható bevételek és kiadások figyelembevételével, és próbáltunk ezeknek a 
számoknak a tükrében úgy gazdálkodni, hogy fejlesztéseket és beruházásokat is tudjunk megvalósítani. A 
majosházi és a dunavarsányi Képviselő-testület is elfogadta a Közös Hivatal költségvetését e testületi ülés 
előtt megtartott együttesen ülésen. A Szennyvíztársulásnál, illetve a Családsegítő és Gyermekvédelmi 
intézményünknél is elfogadtuk a költségvetést a társulási üléseken. 
Megrendezésre került a Kultúrházak Éjszakája, 2. alkalommal Dunavarsányban, és 4. alkalommal 
országosan. Nagyon népszerű volt ez a rendezvény, nagyon sok program volt, amelyekben az 
egészségmegőrzés és egészségápolás volt a fő irány. Köszönjük szépen a rendezvény létrehozását, úgy 
gondolom, nagyon hasznos volt.  
A jövőről beszélve a február leginkább a költségvetés elfogadásáról szól. A március közmeghallgatással 
kezdődik, 7-én 17 órakor a Művelődési házban kerül megrendezésre, és majd szeptemberben 
Nagyvarsányon a Petőfi Klubban lesz a másik közmeghallgatásunk. Utána a következő képviselő-testületi 
ülés a munkaterv szerint 14-én délután 5 órakor kezdődne, de mivel a nagyvarsányi iskolások március 15-
ei ünnepsége is akkor fog lezajlani 16 órai kezdettel, a testületi ülés kezdését valószínű egy kicsit 
későbbre, 17.30-ra tesszük. A városi nagy ünnepségünk március 15-én a Művelődési házban 11.30 órai 
kezdettel lesz. Az összes rendezvényünkre várunk mindenkit szeretettel. Valakinek van valami felvetése 
még a napirendi pontok tárgyalása előtt?  
 
dr. Csobolyó Eszter képviselő: Jövő héten, február 23-án este 6 órakor indul a Soli Deo Glória 
Közösségi Ház által szervezett sakkverseny a közösségi házunkban, úgyhogy szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit. A másik rendezvény, ami szintén nyitott, és a közösségi házunkban lesz, a Kossuth L. 
Cserkészcsapattal farsangos felvonulás, február 26-án, az év utolsó előtti farsangos szombatján, Kisze-
baba égetéssel, lovas kocsis felvonulással. Utána pedig farsangi fánkkal szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődőt. Ha valaki egyéb információt szeretne kapni a rendezvényekről, bátran keressen meg 
engem.  
 
Mekler Andrea képviselő: Én egy, hozzám érkezett jelzés, és általam is kétszer tapasztalt problémáról 
szeretnék szólni, és a szavaim után esetleg orvoslást kapni. A Művelődési ház oldalában lévő bank 
automatánál való világítással valamit kellene kezdeni, mert ott sötétedés után koromsötét van, vagy úgy 
van a világítás, hogy maga az automata teljes sötétségben van. Én kétszer úgy tudtam kivenni pénzt, hogy 
az autóval odaálltam, és bekapcsoltam a lámpáit, hogy odavilágítson, mert semmit nem lehet látni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez mindenkinek fontos, köszönöm szépen a jelzést. A Művelődési 
Ház és Könyvtár jelezte nekem, hogy szándékában áll egy szavalóversenyt rendezni. Március 2-én délután 
2 órai kezdettel szeretnék ezt a térségi szavalóversenyt megrendezni, ahol a környékbeli iskolák 
szerepelnének. Ezért is nagyon örülünk, hogy jelen van tankerület vezető asszony, mert így tudja 
tolmácsolni a meghívásunkat a környékbeli iskolák számára erre a rendezvényre, amely egyébként Arany 
János születésének 200-adik évfordulójának alkalmából kerül megrendezésre.  
Ha nincs más felvetés, akkor javaslom, térjünk át a napirendi pontok tárgyalására. Jelzem, hogy közben 
dr. Pálos Annamária tankerület vezető asszony is megérkezett közénk, és az első napirendi pontban ezt a 
fontos kérdést meg tudjuk tárgyalni.  
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1.) Javaslat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötendő szerződés elfogadására, az 
ingyenes és osztott használatról, valamint a költségek megosztásáról 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Én sajnos nem tudtam részt venni a megbeszélésen, de 
természetesen tudok a szerződésben szereplő részletekről a vagyon- és költségmegosztásokról. Megkérem 
Jegyző urat, hogy röviden foglalja össze a szerződéstervezet lényegét.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Megtörtént a jogszabályi kötelezés, és a közneveléssel, oktatással kapcsolatos 
vagyonelemeinket átadtuk vagyonkezelésbe a tankerületi központnak a múlt év végével. Ebben a 
szerződésben, megállapodásban rögzítettük, hogy az ingyenes és osztott használatú ingatlanokat érintően 
megkötjük az ingyenes és az osztott használat feltételeit tartalmazó szerződést, illetve költségmegosztás 
feltételeit és mértékét is szabályozzuk ebben a szerződésben. A szerződésben vállalt határidő 2017. 
február 25-e volt. Ennek a szerződési kötelezettségünknek tettünk eleget a tankerülettel közösen. Múlt hét 
pénteken ültünk le igazgató asszonnyal és kollégáival, amikor végigtekintettük a megállapodás tervezetet, 
és konszenzusra jutottunk a szöveg tekintetében, és a Képviselő-testületünk instrukcióinak megfelelően és 
tankerület igazgató asszonnyal egyetértésben állítottuk össze azt a szerződéstervezetet, amit Önök részére 
elektronikusan kiküldtünk. Tisztelettel kérjük és javasoljuk, hogy támogassák ennek a szerződésnek a 
megkötését, változatlan szövegezéssel és tartalommal. Ez a szerződés érinti az összes olyan ingatlanunkat, 
amelyeket kölcsönösen használunk. Ilyen az Árpád Fejedelem Általános Iskola esetében a tornaterem, 
ahol az önkormányzat ingyenes használatot biztosít reggel 7-16.30 óráig az iskolának és tanulóinak, hogy 
oktatási-köznevelési célra használja. A költségek megosztása is szabályozásra került ebben a 
szerződésben.  
A másik ilyen ingatlanunk az alsó tagozatos iskolának az épülete, és benne a konyha és az ebédlő. Itt is 
megszületett a javaslat a költségek megosztására. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy eddig a testületnek, 
amíg az ő kezelésében volt az iskola, az volt az álláspontja, hogy a konyhát és az ebédlőt rendezvényekre 
nem kívánta hasznosítani. Ez a megállapodás tartalmazza a Városgazdálkodási Kft-nkkel kötött 
konyhaüzemeltetési szerződés vonatkozó pontjára hivatkozással, hogy az önkormányzat megadná a 
hozzájárulását ahhoz, hogy az egyébként vagyonkezelésbe adott iskolaépületnek az étkező, ebédlő része 
bérbe adható legyen, és bevételt termelhessen az iskola, illetőleg a Városgazdálkodási Kft-nk részére 60-
40 %-os bevételi megosztási arányban. Értelemszerűen a részletekben az iskolaigazgató asszony lenne a 
kompetens, aki a megállapodást megkötné, nyilván egyeztetve a Városgazdálkodási Kft-vel. Ez nem 
jelentené azt, hogy a Kft. konyhája bérbe vehető lenne, hanem ha egy rendezvényre igénybe kívánnák 
venni a konyhával együtt az ebédlőt, akkor a Városgazdálkodási Kft. adná a főzésre az árajánlatot, és az 
iskola adná a bérletre vonatkozó árajánlatot. A kettő összege adná ki a használati díját a két helyiségnek. 
Itt lenne egy olyan, a Képviselő-testület részéről megjelent kérés, aminek tankerület vezető asszony helyt 
adott, hogy lehetőség van nyári időszakban, vagy oktatási-köznevelési időszakon kívül arra, hogy egy 
tábor alkalmával, civil szervezetek pl. étkezésre igénybe vegyék az ebédlőt, illetve a főzőkonyha 
szolgáltatásait. Főszabály szerint a közös hasznosítás 60-40 %-os arányú ellentételezésébe esnének, kivéve 
– és itt jelenik meg a testület kérése – ha önkormányzati védnökséggel kerül megrendezésre egy adott 
tábor, mert akkor ingyenesen adja használatba a tankerület az ebédlőt, és biztosítja a bejutást az 
ebédlőhöz. Ez nem jelenti azt, hogy az étkezést ingyenesen biztosítja a városi főzőkonyha, de nyilván 
erről is lehet szó, ez már megegyezés kérdése. Ez néhány tábort szokott érinteni, főleg nyári időszakban. 
A civil szervezet az önkormányzat polgármestere által adott nyilatkozattal tudja igazolni, hogy a tábor 
önkormányzati védnökség alá tartozik. Tehát ez a lehetőség a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra 
is fennáll. Ugyanez vonatkozik az Árpád u. 12. szám alatti ingatlanra, ha önkormányzati célra, 
köznevelési-oktatási időn kívüli önkormányzati rendezvényről van szó.  
Az energetikai beszerzésünk napirendjét fogja a későbbiekben érinteni, de itt említeni kell, hogy külön 
beszerzés keretében szeretnék az energiát a szabad piacról beszerezni a jövőben a tankerület összes 
iskoláját érintően. Nálunk jelen pillanatban beszerzési kiírás van és szerepelnek olyan mérőórák is, 
amelyek olyan intézményrészeinken vannak, amiket átadtunk vagyonkezelésbe. Ezért arra majd oda kell 
figyelnünk, hogy a beszerzésünkből kikerüljenek ezek az órák, hiszen azok majd a tankerület által 
lefolytatandó beszerzésben kerülnek kiírásra. 2017. december 31-éig a jelenlegi árakon kapjuk a villamos 
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energiát. Ez a beszerzés, amiről ma fogunk még beszélni, 2018. január 1-jétől rendezné az energiaárakat. 
Ez év december 31-éig történnek meg az órák átírásai, illetve a biztosítások átkötései. Minden másban a 
megállapodást olvasták Önök is, ezek voltak azok a lényeges elemek, amelyeket fontosnak tartottam 
kiemelni. Tisztelettel kérem önöket, hogy támogassák ennek a megállapodásnak a megszületését, ami 
2017. december 31-éig szólna azzal, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján az év második felében ezt 
újratárgyalnánk, és a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével 2018. január 1-jétől egy új szerződés 
keretei között rendeznénk ezeket a kérdéseket.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Ha jól értettem, ha bármilyen civil szervezet szeretne nyári tábort, és a 
polgármester asszony védnöksége alá veszi, ha támogatásra méltónak tartja, akkor a civil szervezet bejön, 
polgármester asszony mérlegeli, hogy igen, vagy nem, és akkor hogyan tovább?  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ketté kell választani. Ez, amit elmondtam, fő szabály szerint a konyhára és az 
ebédlői étkezésre vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az étkezést igénybe kívánja venni a tábor 
időszakában, megállapodik a konyhát üzemeltető Városgazdálkodási Kft-vel. Nyilván ők főznek rájuk, de 
ha ott, a helyszínen akarják az élelmet elfogyasztani, akkor kell az iskola épületen keresztül biztosítani a 
bejutást az ebédlőbe. A bejutást és az ebédlő ingyenes használatát biztosítja térítésmentesen az iskola, 
vagy a tankerület képviselői, ha önkormányzati védnökség alatt áll a tábor. De az étkezés árát akkor is ki 
kell fizetni.  
A tornaterem önkormányzati üzemeltetésben van, és a közoktatási és köznevelési időszakban használhatja 
az iskola ingyenesen. Ellenben, ha az iskola udvarát akarják igénybe venni, vagy az iskola más 
helyiségeit, akkor az már nem tartozik az önkormányzat kompetenciájába, akkor már az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolát kell majd megkeresni, és megegyezni a vagyonkezelésbe adott vagyonelemek 
használatának kérdéseiben. Ha önkormányzati rendezvény keretében kerülnének igénybevételre az Árpád 
u. 12. szám alatti épület vagyonkezelésbe adott részei, ahhoz kell a polgármester igazolása, hogy 
önkormányzati rendezvényre ingyenesen bérbe vehessék. Ez az egyetlen bevétele az iskolának, hogy ha a 
vagyonkezelésbe adott területeket hasznosítani tudják, egyéb bevétele nincs az iskolának, ezért ezt fontos 
tisztázni. Ki van adva, hogy az iskolának nem szabad hasznosítani bérleti díj igénybevétele nélkül egyik 
területét, épületét és helyiségét sem, kivéve ezt a kategóriát, amire utaltam.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Köszönöm szépen. Még azt szeretném megkérdezni, hogy csak a 
tornacsarnok épületét érinti, vagy a hátsó atlétika pályát is? Vagy a pálya már az iskoláé, és az már 
vagyonkezelésben van?  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ez csak a tornateremre vonatkozik, az atlétika pálya nem tartozik a 
tornacsarnokhoz. 
 
Herczeg Mariann képviselő: Tehát ha edzésen ki akarunk menni, és futóedzés van, akkor azt be kell 
jelentenünk az igazgatónőnek és bérleti díj fejében futkározhatunk a salakon? Csak pontosítani szeretném 
a helyzetet. Mondjuk most egy állandó edzést kérdezek.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt az igazgató asszonnyal át kell beszélni. Sajnos vannak ilyen 
anomáliák. Mert lesz, hogy a csarnokot kiveszi valaki bérbe, és esetleg az udvarra is szükség lenne, mert 
muszáj, hogy az edzés valamely része ott legyen, és akkor az már nem az önkormányzat kompetenciája, 
hanem az már iskolai engedélyhez kötött dolog.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Egyet még szeretnék kérdezni, lehet, hogy csak én nem értem a logikáját. A 
szerződésben van egy olyan rész, hogy ha az intézmény igazgatója a köznevelési időn kívül szeretné 
használni az épületet, akkor az önkormányzat műszaki osztályvezetőjével kell egyeztetnie. Ebben mi a 
logika?  
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dr. Szilágyi Ákos jegyző: Egyetlen logikája van ennek; a tornacsarnok esetében előfordulhat olyan – 
ugye a hétvége már nem tartozik a köznevelési időszakba – mint pl. egy Árpád Bál megrendezése. Az már 
egy szabadidős tevékenység, és akkor már egyeztetni kell mindenképpen ennek az igénybevételéről, az 
előkészítő-végrehajtó szerv osztályvezetőjével. Ennyi a logikája. Az oktatási-köznevelési időszak 
hétköznap reggel 7-től délután 16.30 óráig tart. Ez a szerződéses időszak az ingyenes használatnál. 
Értelemszerűen a fennmaradó időszak egyeztetést igényel az önkormányzattal. Ugyanez van a 
nagyvarsányi iskola esetében is. Reggel 7 és délután 16.30 közötti időszakban ingyenesen biztosítjuk 
köznevelési célra az ottani intézményi épületünk iskolai oktatás céljára használt helyiségeit. De ott is 
vannak a köznevelési-oktatási időszakon kívüli használatbavételek, amelyekről egyeztetni kell a 
köznevelési intézménynek az önkormányzattal.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Ezt értem. De akkor a gyakorlatban az önkormányzat műszaki osztálya 
fogja összefogni a terem bérlési időszakait?  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Nem, csak az előbb említett épületrészén, az előbb említett esetekben van ez. 
Amikor az Árpád Fejedelem Általános Iskola a meghatározott időintervallumon túl kívánja használni, 
mondjuk hétvégén, akkor a megfelelő egyeztetéseket az előkészítő és végrehajtó szerv folytatja le. A 
bérlések mennek tovább ugyanúgy, ahogy eddig. Az egyeztetés kölcsönösségére utal ez a szerződés 
kitétel.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nem volt egyszerű ennek a szerződésnek az összeállítása. Már az 
előző szerződést is párszor átbeszéltük, és volt benne mindenféle kérdés. Ez az év most arra van, hogy 
ezek mind kikristályosodjanak, és ezért kell fél év után újratárgyalni a szerződés pontjait. A puding 
próbája az evés, erre vonatkozóan eddig még nem volt gyakorlat. Mindenhol ez most egy kicsit 
problémás, de az élet meghozza, hogy hogyan kell legközelebb dönteni. Türelmét kérem azoknak, akiknek 
lesz ezzel problémájuk. Megértem képviselő asszonyt, hiszen őt érinti, mert egy olyan sportegyesület 
vezetője, akik rendszeresen használják a tornacsarnokot. De én biztos vagyok benne, hogy ennek az évnek 
a végére ki fog ez alakulni.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: A tornacsarnoknál hosszabb távon mindenképpen törekedni kéne a közművek 
leszeparálására. Erről beszélgettünk már, hogy ha van erre pályázat, akkor a külön mérési lehetőségeket ki 
kell alakítani. Nagyon fontos, hogy maga a tornacsarnok belső területe az U alakú épület egyik tűzzáró 
ajtajától, illetve a másik oldalon az iskolai folyosó szakaszig – ahol még nincs ajtó, de oda célszerű lesz 
egy ajtót felszerelni – terjed. Ez teljes egészében az önkormányzat üzemeltetésében van. Mindenfajta 
karbantartási és gondnoki feladatok ellátása, valamint a takarítás is ugyanúgy a Városgazdálkodási Kft-n 
keresztül történne, mint ahogy eddig is történt. Tehát a tornacsarnok üzemeltetésének vonatkozásában a 
szabad kapacitás terhére történő helyiség hasznosítások ugyanabban a rendben folynak, mint ahogy eddig 
folytak. A takarításban már nem lesz benne az iskolának egyéb területeit érintő takarítás, karbantartás és a 
gondnoki feladatok. Ezekkel a területekkel kapcsolatban a tankerületi központ külön fog szerződni a 
Városgazdálkodási Kft-vel, az már a mi szerződésünkben nem lesz benne. Tehát a tornacsarnokot érintően 
a bérletek vonatkozásában a rendszer nem fog változni. Ha pedig a köznevelési-oktatási időn kívül az 
iskolának van szüksége a helyiségre, akkor egyeztetésre van szükség. Nem fordulhat az elő, hogy 
mondjuk, a kézilabda csapat leszervez egy mérkőzést, és mondjuk az iskola is arra az időszakra szeretne a 
szerződés alapján igényt tartani a helyiségre, hogy ott valamilyen iskolai rendezvényt tartson. Ennek a 
lekoordinálása van az önkormányzat előkészítő szerve megfelelő osztályának a feladatkörébe utalva. Ez 
csak előkészítés. Ha döntést igényel, akkor az mindig itt van a testületnél.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Azt hiszem nagyon jól kielemeztük ezt a 
szerződést. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
a) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ és a Dunavarsány Város Önkormányzata között kötendő szerződést, a 
vagyonkezelésbe adott ingatlanokat érintő ingyenes és osztott használatról és a költségek megosztásáról, a 
saját részéről változatlan tartalommal elfogadja. 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 18:11  
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 1   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks 
dr. Bóna Balázs Nem sz.  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

19/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a 

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ és a Dunavarsány Város Önkormányzata 
között kötendő szerződést, a vagyonkezelésbe adott ingatlanokat érintő ingyenes és 
osztott használatról és a költségek megosztásáról, a saját részéről változatlan 
tartalommal elfogadja. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A rendeletbe az eddig eltelt időszak állami pótfinanszírozásait 
építették be, tehát ez a módosítás azokat a tételeket tartalmazza, amelyek azóta kerültek az önkormányzati 
költségvetésbe. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta a testületnek. 
Ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a rendeletmódosítást. Aki egyetért az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10) önkormányzati rendelet tervezet szerinti 
módosításával, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 18:12  
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 
A Képviselő testület megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendről szóló előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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3.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására, valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három évre 
várható kötelezettségekről 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A költségvetési számokat a Képviselő-testület már több körben, 
több fórumon egyeztette, többféle nyers kimutatással találkozott, mind az intézmények, mind pedig az 
önkormányzat tekintetében. Többször történtek tárgyalások, hozzátenni-, elvennivalók felvetése, hiszen 
egy költségvetés úgy áll össze, hogy amikor tudja az ember a bevételeinek a nagyságrendjét, és a kötelező 
feladatainak kiadási oldalát, utána az intézmények költségvetése kialakul, utána következnek azok a 
tételek, amelyek nem kötelező feladatok, illetve a felhalmozási kiadások megtervezése. A felhalmozási 
kiadások a leglátványosabb tételek az önkormányzat költségvetésében, hiszen azok tartalmazzák a 
beruházási és felújítási feladatainkat az egész városban, az összes intézményben. Tehát ezek a feladatok 
azok, melyeknek a jól megtervezése szükséges. Ennek alapjául szolgál egy gazdasági program, melyet a 
Képviselő-testület állított fel önmagának célként, amely ugyan nincs kőbe vésve, de bizonyos feladatokat 
meghatároz ebben a ciklusban. Ezeket figyelembe véve, valamint a költségvetés nagyságrendjének 
figyelembevételével állítottuk össze ezt a költségvetést, amely minden képviselő előtt megtalálható. Talán 
a legnagyobb felhalmozási-kiadási tételt emelném ki, ami a város szennyvízgerinc hálózatának 
rekonstrukciós felújítása, illetve bővítése. Ez az a feladat, amiről még ezen a testületi ülésen is lesz szó, és 
ez egy hosszadalmas feladat. Mind az eltervezése, mind pedig a kivitelezése több időt vesz igénybe, de 
nem tűr halasztást ez a munka, még akkor sem, ha a költségvetés legnagyobb tétele, hiszen bruttó 600 
milliós tételként szerepel. Természetesen a költségvetés felelősen van összeállítva, figyelembe véve a 
várható bevételi forrásokat. A testület láthatja, hogy amely tételek még az idei felújítások és beruházások 
között szerepelnek, azok nem olyan nagyságrendűek, mint a korábbi években, és nem is annyi a számuk, 
mint a korábbi években, hiszen emellé az óriási kiadás mellé már nem tervezhettünk be nagyobb 
kiadásokat. Természetesen félévkor át fogjuk tárgyalni még egyszer a költségvetést, és ha azt látjuk, hogy 
nagyobb bevétellel rendelkezünk, akkor azzal természetesen lehet még rendelkezni. Mondhatom azt, hogy 
most a testület egy olyan költségvetést fog elfogadni, amelynek kiadási oldala még a városháza építésekor 
sem volt ilyen magas, de a bevételeinket látva bízunk benne, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Hiszen 
nagyon sok utcában élő polgárnak vannak napi szinten olyan problémái – illetve az intézményeinknek is, 
beleértve ezt az új épületet is – ami miatt nem tűr halasztást a szennyvízhálózatunk rekonstrukciója. Ezek 
sajnos a régi rendszerből eredő, talán még a tervezés folyamán kialakult problémákra vezethetők vissza, 
de azokat a dolgokat már hiába feszegetjük, azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tovább. Ezeken kívül 
a költségvetés tartalmaz minden olyan tételt továbbra is, amelyeket évről évre megszavazunk, és 
rendeletben szabályozunk. Gondolok itt településüzemeltetésre, civil szervezetek, egyházak támogatására, 
sporttámogatásra. Tehát mindenféle kiadási tételt figyelembe véve próbálunk egyensúlyt tartani ebben a 
költségvetésben. Egy tételről még beszélnék, ami új fogalomként jelenik meg a költségvetési törvényben. 
Ez a szolidaritási hozzájárulás. Ennek az összegét kimondva is majd láthatjuk, hogy azért milyen óriási 
terhek vannak az önkormányzaton attól függetlenül, hogy van bevételünk is. Tehát ez a szolidaritási 
hozzájárulás most az iskolák központosítása révén került bele a költségvetési törvénybe. A fizetendő 
összeg alapja az adott önkormányzat adóerő-képessége, ami nálunk nem 32 ezer forint, hanem sokkal 
nagyobb, úgyhogy a mi ilyen típusú elvonásunk ebben az évben 79 millió forint lesz. A szociális 
tételeinket is igyekeztünk ugyanúgy betervezni ebben az évben is, mint ahogy az eddigi években. Tehát 
semmilyen szociális juttatást, amit eddig a rendeletünkben szabályoztunk, nem kívánunk megváltoztatni, 
megszüntetni. Ugyanúgy próbáljuk azokat a támogatásokat adni, és ugyanabban az összegben, mint a 
korábbi években. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetőként a költségvetési rendeletünk vitára 
bocsátása előtt. Ha úgy gondoljuk, hogy vannak még vitás kérdések, illetve, ha valaki úgy érzi, hogy 
vannak még olyan tételek a költségvetésben, amelyek nem kerültek teljesen megbeszélésre, kibontásra a 
bizottsági üléseken, és a különböző megbeszéléseken, akkor azt kérem, hogy jelezze. /Nem történik 
hozzászólás./ Amennyiben nincs felvetés, akkor szavazni fogunk. Először egy határozati javaslatot 
terjesztek szavazásra, ami az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinkről szól. Elmondhatom, 
hogy a következő 3 évben ezt 0 forintban állapíthatjuk meg. Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
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a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az 
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után, az adósságszolgálatból eredő fizetési 
kötelezettségeinek következő három évben várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- 2017. év            0 eFt; 
- 2018. év             0 eFt; 
- 2019. év             0 eFt. 
b) az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, építményadó, 
idegenforgalmi adó) következő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- 2017. év 1.328.000 eFt 
- 2018. év 1.528.000 eFt 
- 2019. év 1.600.000 eFt  
Kérem a testület szavazását.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:22  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

20/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után, az 
adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinek következő három évben várható 
összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- 2017. év            0 eFt; 
- 2018. év             0 eFt; 
- 2019. év             0 eFt. 

b)  az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, 
építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évre várható összegét az 
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alábbiak szerint állapítja meg: 
- 2017. év 1.328.000 eFt 
- 2018. év 1.528.000 eFt 
- 2019. év 1.600.000 eFt 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Most pedig szavazzunk a rendeletről. Aki egyetért Dunavarsány 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletével az ismertetett rendelettervezet szerint, kérem, 
szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 18:22  
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendről szóló előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A Képviselő-testület 9 igen szavazattal Dunavarsány Város 
Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegét 2.316.593 e Ft-ban elfogadta. Ebből működési 
kiadásként 1.495.981e Ft-tal, felhalmozási kiadásként pedig 820.612e Ft-tal a költségvetési rendeletét 
megalkotta.  
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dr. Szilágyi Ákos jegyző: A Hivatal szempontjából nagyon fontos döntés született meg. 2007. után újra 
megtestesült az Önök támogatásából és akaratából, hogy a köztisztviselői illetményalap emelkedett. Talán 
2007-ben volt utoljára, mikor törvényi szinten ez változott. A jogalkotó lehetővé tette a Képviselő-
testületeknek, hogy ebben az évben már a törvényi mértékről – ami nem változott az idei költségvetési 
törvényben sem – eltérjenek. Önök ezt megtették, így a köztisztviselői illetményalap 41 ezer forint lett. 
Szeretném ezt most a Hivatal dolgozói és a magam nevében megköszönni. A Hivatal ugyanúgy a 
törvények alapján a legjobb szakmai tudása szerint fogja az Önök munkáját segíteni, az üléseket és a 
szakmai anyagokat előkészíteni, a döntéseket végrehajtani. Természetesen ugyanígy járnak el a feladat- és 
hatáskörükbe utalt egyéb hatósági ügyekben is.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: További jó munkát kívánok a Hivatal dolgozóinak. Már régóta 
nagyon jó a Hivatal dolgozói és a Képviselő-testület között a kapcsolat, és amint lehetőségünk lett erre az 
emelésre, úgy döntött a Képviselő-testület, hogy ezt az összeget megemeli.  
 
4.) Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntjük az Elohim Kegyeleti Szolgálat vezetőjét. Most egy 
olyan törvényi változás történt, ami kiigazítja a mi rendeletünket, mind tevékenységek kimaradása, 
változása, mind pedig különböző megfogalmazások tekintetében. Ha jól gondolom, akkor ennek ez a 
dolog a lényege. Kíván-e szót Ügyvezető úr? Tessék.  
 
Zoltán Miklós, az Elohim Kft. ügyvezetője: Egy kormányrendelet teszi szükségessé a rendelet 
megváltoztatását. A kormányrendelet előírja a kötelezően szedhető díjakat, nem az árakra értve, hanem a 
szolgáltatások és kellékek megnevezésére. Ezzel a kormányrendelettel kell a helyi rendeletet összhangba 
hozni, hogy a számlázás rendben legyen, és egységes legyen. Ez egy szükséges lépés, egyéb iránt az 
áraink nem változnak.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdés? Úgy gondolom ez egy 
technikai döntés, kikerülnek olyan megnevezések, amelyek nem szerepelhetnek a mi rendeletünkben sem, 
hiszen a kormányrendelet megszabja, hogy miket lehet beleírni a helyi rendeletekbe. Aki egyetért a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításával, kérem, 
szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 18:27  
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 
A Képviselő-testület megalkotta a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendről szóló előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
5.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2015/2016-os nevelési 
évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntjük intézményvezető asszonyt, Honti Annát. Az előttünk 
álló anyag teljesen részletes, aprólékos, és ha elolvastuk, akkor látjuk, hogy nagyon sok program és 
széleskörű tevékenység, munka folyt az óvodában az elmúlt nevelési évben. Kérdezem az óvodavezető 
asszonyt, hogy van-e valami, amivel kiegészítené az írásos beszámolóját?  
 
Honti Anna óvodavezető: Csak annyi, hogy így szeretném továbbra is folytatni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Mi is ezt szeretnénk, köszönjük szépen. Látjuk, hogy gyerekünk 
van bőven, úgyhogy lassan megint arra jutunk, hogy megint bővíteni kell, gyerek lesz bőven, úgyhogy 
lehet tovább vinni ezeket a hasznos nevelési elemeket, melyeket igazgató asszony elénk tárt.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Annyit szeretnék az óvodavezető asszonytól kérdezni, hogy a 
beszámolóban az angol nyelvvel való ismerkedést olvashattuk. Azt szeretném kérdezni, mivel az 
iskolában német nemzetiségi osztályok indulnak, hogy erre az óvoda valami előkészítést végez?  
 
Honti Anna óvodavezető: Annyi történik, hogy itt, Kisvarsányban van ez az angol. Csak egyelőre ezt a 
nevelési tervbe nem tudjuk beiktatni. A német nyelvhez pedig még nincs megfelelő szakember, aki ezt 
tudná csinálni. Tehát ezeket még nem szeretnénk annyira preferálni.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Nincs rá szakember, aki mondókákat, énekeket, játékokat tartana az 
óvodában, ha már német nemzetiségi osztály van az iskolában?  
 
Honti Anna óvodavezető: Olyan kolléganő nincs, aki óvodai szinten tudná ezeket a játékokat játszani, 
mert ez nem tanulás, illetve plusz idő sincs rá jelen pillanatban. Ami nem azt jelenti, hogy elzárkóznánk a 
téma elől.  
 
Herczeg Mariann képviselő: És tervbe van véve? Mert ennek lenne értelme, legalábbis én úgy 
gondolom, ha már német nemzetiségi iskolánk van.  
 
Honti Anna óvodavezető: Ha valaki jönne, aki azt mondja, hogy ő szívesen foglalkozna a gyerekekkel, 
akkor természetesen, bármikor, de egyelőre nekünk ehhez még nincs meg a megfelelő szakemberünk.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Sok mindenért tudunk harcolni, és a nagyvarsányiak is tudnak 
harcolni, de igazából nincs meg az a kezdeményezőkészség, hiszen már évek óta van nemzetiségi oktatás 
és nemzetiségi önkormányzat. A nemzetiségeket külön figyelemmel kísérjük, és támogatjuk, és működnek 
is valamilyen szinten, de még sincs az az eltökélt szándék az óvodában, hogy a szülők ezt erőltetnék. 
Ahogy én érdeklődöm a saját településrészemben, úgy látom, hogy mindenki inkább angolt szeretne 
tanulni.  
 
Honti Anna óvodavezető: Most volt a szülői munkaközösségnek az értekezlete, és nem merült fel a 
német nyelvoktatás lehetősége, de elzárkózni nem zárkózunk el semmi elől, ha van rá igény, és a szülők 
ezt jelzik.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Úgy lenne logikus, hogy ha már német nemzetiségi iskolánk van, akkor az 
óvoda is egy picit ezt helyezné előtérbe, vagy efelé indulna el. És nem oktatásról van szó, mert éppen elég 
a gyerekeknek, ha 7 évesen bekerülnek az iskolába, de azért kis mondókákat, versikéket, játékokat 
hallanának és tanulnának, akkor az már a kiválasztásnál is egy előnyt jelentene az iskolában.  
 
Honti Anna óvodavezető: Ezt az óvodapedagógiában így nem tanítják. Ilyen végzettséget én sem 
kaptam, tehát nem is taníthatnék semmilyen nyelvet. Én nem tudok velük németül beszélni sem, butaságot 
pedig nem akarok mondani.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Akkor ez legyen szempont az óvodában, ha mondjuk, érkezik 2 
óvodapedagógus, és az egyik tud németül mondókázni, a másik meg nem tud, akkor nyilván ez egy 
szempont lehet, hogy melyiket veszitek fel, hogy az iskolával egyre szorosabb legyen az együttműködés, 
vagy egyáltalán egymást segítve tudjatok dolgozni.  
 
Honti Anna óvodavezető: Ezért van, hogy Nagyvarsányban az a pedagógus, aki a német nyelvet tanulta, 
vagy ismeri, szervezett ilyen kiscsoportos foglalkozásokat.  
 
Mekler Andrea képviselő: A német nyelvhez való viszonyt azzal szeretném kiegészíteni, hogy az 
iskolában pont nem ezt tapasztaljuk, hogy nem akarnak németül tanulni, hiszen egyre többen választják a 
német nemzetiségi osztályokat, illetve csoportokat. Ezért érdekesen hallgatom, hogy az óvodában nincs 
igény, hogy a német nyelvvel foglalkozzanak.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nem tudom mi az oka, hogy ez az óvodában nem jön elő. Az 
iskolában már természetesen előjön. Lehet, hogy tényleg csak ott kellene ezzel foglalkozni, és az 
óvodában inkább a magyar nyelvű oktatással.  
 
Honti Anna óvodavezető: Az is fontos, hogy magyarul is tudjanak beszélni a gyerekek, nem véletlen az, 
hogy logopédiára nagyon sok gyermek jár.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ha nincs más kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város 
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó – jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolóját elfogadja. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:36  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

21/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város 
Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó – jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A napirendről szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6.) Javaslat az óvodai beiratkozás időszakának és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezeket az időpontokat is megszavazza a Képviselő-testület 
minden évben. Az idén az óvodába a beiratkozási időszak 2017. április 24. és 28-a közötti napokon fog 
lezajlani. A második határozatunkban pedig az szerepel, hogy a 2017-2018-as nevelési évben hétfőtől 
péntekig, 6.30-tól 17.30-ig lesz az óvoda nyitva tartási ideje. Felteszem szavazásra a határozati 
javaslatokat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a 2017. december 31-ig a 3. életévüket 
betöltő gyermekek óvodába történő felvételének időszakaként a 2017. április 24-28. közötti napokat 
határozza meg, 
b) felkéri a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. 
§-ában foglaltak szerinti - közlemény közzétételére az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint 
helyben szokásos módon, legkésőbb 2017. március 24-ig. Szavazzunk!  
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:38  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

22/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a 2017. december 
31-ig a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába történő felvételének időszakaként a 
2017. április 24-28. közötti napokat határozza meg, 

b) felkéri a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltak szerinti - közlemény 
közzétételére az önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint helyben 
szokásos módon, legkésőbb 2017. március 24-ig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási időt a 2017/2018. 
nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30 – 17.30-ig, 
b) az éves nyitva tartási időt 2017. szeptember 1. - 2018. augusztus 31-ig határozza meg, oly módon, hogy 
az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda valamely épülete a nyári időszakban is 
nyitva tart. 
c) felkéri az óvodavezetőt, hogy 2017. február 15-ig az óvoda nyári nyitva tartásáról szóló - jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – közleményben tájékoztassa a szülőket. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon.  
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:38  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

23/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási 
időt a 2017/2018. nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30 – 17.30-ig, 

b) az éves nyitva tartási időt 2017. szeptember 1. - 2018. augusztus 31-ig határozza 
meg, oly módon, hogy az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az 
óvoda valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart. 

c) felkéri az óvodavezetőt, hogy 2017. február 15-ig az óvoda nyári nyitva tartásáról 
szóló - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – 
közleményben tájékoztassa a szülőket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

7.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a beszámoló is nagyon szép, tartalmas, és sok munkáról 
számol be, amelyeket az előző évben a Művelődési ház elvégzett. Mint tudjuk, az idei évben is a kiemelt 
állami ünnepeinket, valamint az önkormányzati rendezvényeinket is a Művelődési házra bíztuk, illetve a 
költségvetésébe beterveztük az egész évi programokra szánt összegeket. Színvonalas és jól szervezett 
rendezvényeken vagyunk túl, és amik már ebben az évben is megtörténtek, ezek is nagyon jól szervezett 
események voltak. Bízunk benne, hogy ebben az évben is csupa ilyen rendezvényen fogunk részt venni. A 
beszámolóban mindent érintve találunk. Kérdezem igazgató asszonyt, hogy van-e valami, amivel ki 
szeretné egészíteni a beszámolóját?  
 
dr. Kun Lászlóné intézményvezető: Lényegi dologgal nem szeretném, talán egy apróság, amire büszkék 
vagyunk. Az intézményünkben tartják azok a párok az esküvői szertartásaikat, akik nagyobb létszám előtt 
szeretnének örök hűséget fogadni egymásnak. Minekután a házasság hete van, gondoltam, hogy ezt most 
ide befűzöm. Büszkék vagyunk, hogy küllemében is megfelelünk az ilyen rendezvényeknek, és a 
vendégek között sok olyan ember van, akik elviszik jó hírünket a városon túlra is.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Ha szavazhatunk, akkor ismertetem a 
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város 
Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évre vonatkozó - jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja. Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:42  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
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24/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város 
Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évre vonatkozó - jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
8.) Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2016. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez Dunavarsány Önkormányzata által alapított alapítvány, 
amelyet támogatunk minden évben, és ez az alapítvány hasznos tevékenységekre, hasznos támogatásokra 
adja azokat az összegeket oda. dr. Csobolyó Eszter képviselő asszony valami kiegészítést esetleg mondana 
a beszámolóhoz?  
 
dr. Csobolyó Eszter képviselő: Köszönöm szépen, csak megerősíteni tudom, hogy hálás szívvel 
összegeztük az elmúlt év eredményeit. Megéltük a 25. évfordulónkat, amit a városi ünnepség keretében 
szépen meg tudtunk tartani. Túl vagyunk egy nagyon sikeres rajzpályázaton, Csukás István 80. 
születésnapját ünnepeltük itt a városházán, már másodjára megtelt a szervezésünkben a díszterem. Talán 
arra hívnám fel a jelenlévők figyelmét, hogy Polgármester asszony javaslata alapján a díjazott pályaművek 
a Dunavarsányi Naplóban bemutatásra kerülnek, és már izgatottan várjuk a következő szám megjelenését, 
amiben a képregény kategóriában elért I. helyezett, Tóth Virág műve fog szerepelni. Ezúton is nagyon 
köszönjük az alapítónak a támogatását, és még további 25 évet kívánok így, közös munkával.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Úgy legyen, köszönjük szépen. Ismertetem a határozati 
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és Sport 
Alapítvány 2016. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, hogy a beszámolóról döntsön a 
testület.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:45  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

25/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és 
Sport Alapítvány 2016. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a munkát, és kívánom, hogy további sikeres 
pályázatokat és programokat szervezzen az alapítvány.  
 
9.) Javaslat a 2017. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi egyesületek, sportegyesületek és 
alapítványok részére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A pályázat tudtommal semmi új tartalmat nem vett fel, tehát 
ugyanazzal a szövegezéssel jelenik meg, mint az elmúlt évben, és az összeg, amit a költségvetésben erre 
megszavaztunk, szintén megegyezik az előző évivel. Megtárgyalta a Humánpolitikai Bizottság, és 
elfogadásra javasolta. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatokat. Először a civil szervezetek részére kiírandó pályázatot, majd a sportszervezetek részére 
kiírandót. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 2017. évre kiírja „civil pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel az "egyesületek, sportegyesületek és alapítványok" 
támogatására. 
b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 18:46  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

26/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 2017. évre kiírja „civil pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel az 
"egyesületek, sportegyesületek és alapítványok" támogatására. 

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 2017. évre kiírja „sport pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel az "országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág 
versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek" támogatására. 
b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:47  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

27/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 2017. évre kiírja „sport pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel az "országos 
sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő 
sportszervezetek" támogatására. 

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A pályázatok az újságban meg fognak jelenni, és fenn lesznek a 
honlapunkon is. Kérem a jelenlévőket, hogy vigyék hírül a civil szervezeteknek, hogy a kiíráshoz 
igazodva idén is pályázhatnak támogatásra, és kérjük, hogy adják be minél többen a pályázatukat.  
 
10.) Javaslat iskolai körzet véleményezésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ha jól sejtem, akkor ez az iskolai körzet talán jól hangzik 
Dunavarsány szempontjából, hiszen arról szól, hogy a településen az iskola köteles felvenni dunavarsányi 
gyermekeket, és amennyiben ezen felül még van szabad kapacitása, akkor vehet csak fel más településről 
gyermeket. Az osztályok létszáma igen magas, az iskola tele van. Ez tulajdonképpen a Pest Megyei 
Kormányhivatal Járási Hivatalának határozata, és nekünk csak az egyetértésünket kell megszavazni. 
Úgyhogy egy kész tény elé lettünk állítva, de ez nem baj, mert ez természetesen jó Dunavarsány 
városának. Úgy látom, hogy Igazgató asszony teljesen egyetért. Szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által összeállított, jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, Dunavarsány város közigazgatási területére vonatkozó 
kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral egyetért. 
b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményéről február 15-ig tájékoztassa a Járási 
Hivatalt. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:49  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

28/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által összeállított, jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, Dunavarsány város 
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárral egyetért. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményéről február 15-ig 
tájékoztassa a Járási Hivatalt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
11.) Javaslat a Media Technology Zrt-vel műsoridő vásárlási szerződés megkötésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm Franyó Zsolt főszerkesztő urat. Az új szerződés arról 
szól, hogy igazodva a szigetszentmiklósi ciklushoz, amely 2018. december 31-éig tart, 21 hónapos 
időtartamra kötnénk szerződést a DunaMédiával, amely addig az időpontig változatlan havi díjért 
szolgáltatna, ugyanazokkal a feltételekkel, mint eddig. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor szavazhatunk a határozati javaslatról: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
műsoridő vásárlási szerződést, amely a Media Technology Zrt-vel kerül megkötésre 2017. április 1-jétől 
21 hónapos határozott időtartamra, 3.197.100 Ft + Áfa, valamint a helyi kábelszolgáltató díjszabása 
szerinti műsortovábbítási díjnak megfelelő összegért, 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:51  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

29/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti műsoridő vásárlási szerződést, amely a Media Technology Zrt-
vel kerül megkötésre 2017. április 1-jétől 21 hónapos határozott időtartamra, 
3.197.100 Ft + Áfa, valamint a helyi kábelszolgáltató díjszabása szerinti 
műsortovábbítási díjnak megfelelő összegért, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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12.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A közbeszerzési szabályzat törvényi változás folytán való 
átírására kerül sor. Lényegében nem változik a szabályzat. Megtárgyalták a bizottságok és elfogadásra 
javasolták, akkor javaslom, hogy szavazzunk. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 25/2016. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 2017. február 15-ei hatállyal hatályon kívül helyezi; 
b) 2017. február 15-ei hatálybalépéssel Dunavarsány Város Önkormányzata új közbeszerzési szabályzatát 
a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja; 
c) felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására. Aki egyetért, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:52  
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 1   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
Surányi Tibor Nem sz.  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  

 
30/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 25/2016. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 2017. február 15-ei hatállyal 
hatályon kívül helyezi; 

b) 2017. február 15-ei hatálybalépéssel Dunavarsány Város Önkormányzata új 
közbeszerzési szabályzatát a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
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A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
13.) Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv megalkotására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A várost érintő közbeszerzésekről, beruházásokról szól a 
Közbeszerzési Terv. Ezt minden évben elfogadjuk, és ez az elfogadott költségvetési rendeletünkhöz 
igazodik. A Fejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján készült 2017. évi közbeszerzési tervet a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:53  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

31/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján készült 2017. évi 
közbeszerzési tervet a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletében 
szereplő tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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14.) Javaslat a „Dunavarsány, "Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-
hálózat rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a napirendi pontunk, és majd a következő is, a már említett 
szennyvízcsatorna hálózatról szól. Ennek a napirendi pontnak a kiküldött meghívóban még máshogy szólt 
a megfogalmazása, azóta pontosítva lett. Ez a közbeszerzési eljárás tartalmaz minden olyan folyamatot, 
amely ennek a rekonstrukciós felújításnak a munkáihoz szükséges. Ismertetem a határozati javaslatot: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat 
rekonstrukciója” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 
b) megbízza a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely 
terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 
A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci u.121.3. ép.) 
DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 
Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) 
Hegedüs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) 
Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.) 
Aki ezzel egyetért, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:54  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
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32/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-

hálózat rekonstrukciója” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 

b) megbízza a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, 
Malom u. 18.) nettó 400.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely 
terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 
A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci u.121.3. ép.) 
DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 
Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) 
Hegedüs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-
Zsilinszky u. 33.) 
Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
15.) Javaslat a „Dunavarsány, "Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-
hálózat építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a határozat tulajdonképpen szintén azokat a pontokat 
tartalmazza, mint az előző javaslat, csak az eljárás megnevezése változik. Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése” 
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 
b) megbízza a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat 
építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t 
(2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, 
és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 
A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci u.121.3. ép.) 
DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 
Hegedüs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) 
MO-MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2.) 
Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.) Kérem, hogy szavazzunk.  
Aki ezzel egyetért, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 18:55  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

33/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs 

szennyvízcsatorna-hálózat építése” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 

b) megbízza a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 
KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 
400.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és 
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 
A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci u.121.3. ép.) 
DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 
Hegedüs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-
Zsilinszky u. 33.) 
MO-MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2.) 
Thermin Kft. (9000 Győr, Somos u. 1.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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16.) Javaslat a Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozás elfogadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Erről is minden évben szoktunk tárgyalni. Köszöntjük a Sourcing 
Kft. képviselőjét. Arról van szó, hogy határozatban elfogadjuk, hogy csatlakozunk a csoportos 
közbeszerzéshez villamos energia kapcsán. És amit már a testületi ülés első napirendi pontjánál elmondott 
Jegyző úr, bizonyos mérőórákat kiszedünk ebből a csoportos közbeszerzésből, mivel az iskola átkerült a 
Tankerülethez, és majd azok a következő időszakban kerülnek csoportos közbeszereztetésre. Kérdezem, 
hogy valamilyen kiegészítés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) hozzájárulását adja Dunavarsány Város és közintézményei, valamint a közvilágítás vonatkozásában a 
villamos energia szabadpiaci megvásárlásának érdekében csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatásához; 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó, jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal az egyedi megbízási szerződés 
aláírására; 
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó, jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal tagfenntartó 
nyilatkozat aláírására; 
d) saját részéről jóváhagyja jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú mellékletét képező 
tartalommal a csoportos energia beszerzési tagság fenntartására vonatkozó csatlakozási szándék 
nyilatkozatot; 
e) felhatalmazza a Polgármestert a csoportos energia beszerzési eljárás lefolytatását követően az energia 
kereskedelmi szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések meghozatalára. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 18:57  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  



33 

 

 
34/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárulását adja Dunavarsány Város és közintézményei, valamint a közvilágítás 
vonatkozásában a villamos energia szabadpiaci megvásárlásának érdekében 
csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatásához; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó, 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
tartalommal az egyedi megbízási szerződés aláírására; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező tartalommal tagfenntartó nyilatkozat aláírására; 

d) saját részéről jóváhagyja jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező tartalommal a csoportos energia beszerzési tagság fenntartására 
vonatkozó csatlakozási szándék nyilatkozatot; 

e) felhatalmazza a Polgármestert a csoportos energia beszerzési eljárás lefolytatását 
követően az energia kereskedelmi szerződés aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések meghozatalára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
17.) Javaslat „Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítása a város 
közigazgatási területének több pontján” egyeztetési eljárásának lezárására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ebben az ügyben az egyeztetési eljárás lezárult, és az egyeztetési 
eljárás lezárultával képződött változások átvezetése fog megtörténni a Településszerkezeti Tervünkben és 
a Helyi Építési Szabályzatunkban. Az eltérő véleményekről készült egy összefoglaló, és a tárgyalásról egy 
jegyzőkönyv.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Jeleztük a bizottsági üléseken, hogy kellene még egy plusz határozati javaslatot 
hozni a szennyvíztelep melletti öntözőerdő besorolásának ügyében. Tisztelettel tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy ezt a plusz határozatot nem kell meghozni. Aljegyző asszony egyeztetett a Pest megyei 
főépítésszel, aki konzultált a kollégáival, és az a szakmai álláspontjuk, hogy a jelenlegi övezeti besorolás 
alkalmas a tisztított szennyvíz kiöntözésére, és az Erdészetnél és a Kormányhivatalnál eltekintettek attól a 
korábbi álláspontjuktól, hogy az övezet besorolását meg kell változtatni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több felvetés, akkor 
szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
a) Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata (a továbbiakban: TSZT és ÉSZ) 
módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
megismerte és elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1-3. számú mellékleteit 
képező, a Trk. 38. § szerinti véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített 
összefoglalót és a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. 
b) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
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ba) az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, 
bb) a TSZT és ÉSZ módosítása lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39.§ (3) bekezdése és a 
partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő dokumentálásáról és közzétételéről, valamint 
bc) a TSZT és ÉSZ módosítása Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza megkezdéséről. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 19:00  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
 

35/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata (a 
továbbiakban: TSZT és ÉSZ) módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
megismerte és elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1-3. 
számú mellékleteit képező, a Trk. 38. § szerinti véleményezési szakasz során 
beérkezett véleményeket, az ezekről készített összefoglalót és a Trk. 39. § (1) 
bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
ba) az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, 
bb) a TSZT és ÉSZ módosítása lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39.§ (3) 
bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő dokumentálásáról és 
közzétételéről, valamint 
bc) a TSZT és ÉSZ módosítása Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza 
megkezdéséről. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
18.) Javaslat a 2017-2019. évi útkarbantartás műszaki ellenőrének kiválasztására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Tehát 3 évi időszakról van szó. Az ÚTDOKTOR Kft-t bízná meg 
a Képviselő-testület ezzel a műszaki ellenőri munkával. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 188/2016. (XI. 8.) számú határozatának c) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: "a "Dunavarsány Város 2017-2019. évi útjavítási és útkarbantartási 
munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések teljesítésének műszaki 
ellenőrzésével megbízza az ÚTDOKTOR Kft-t (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51/A.) a 2017. 
évben 450.000 forint + ÁFA, a 2018. évben 470.000 forint + ÁFA, a 2019. évben 490.000 forint + ÁFA 
összegben, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására". Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 19:01  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
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36/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 188/2016. (XI. 8.) számú 
határozatának c) pontját az alábbiak szerint módosítja: "a "Dunavarsány Város 2017-2019. 
évi útjavítási és útkarbantartási munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 
létrejövő szerződések teljesítésének műszaki ellenőrzésével megbízza az ÚTDOKTOR Kft-
t (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51/A.) a 2017. évben 450.000 forint + ÁFA, a 
2018. évben 470.000 forint + ÁFA, a 2019. évben 490.000 forint + ÁFA összegben, és 
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására". 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
19.) Javaslat a 2017. évi szúnyoggyérítés elfogadására 
 
Herczeg Mariann képviselő 1902 órakor elhagyja a termet, a szavazók száma 8 főre csökken.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Minden évben döntünk a szúnyoggyérítésről is. Beépítésre került 
a költségvetésünkbe, hiszen egy fontos dolog ez a városunkban, mert itt vannak a tavak, és a Duna 
közelsége. Ha megnézik a tisztelt képviselők azokat a számokat, amelyek ránk vonatkoznak, hektárban 
nagyon nagy az a mennyiség, amelyet itt a település területén permetezni kell. Ha ez nem lenne, nagyon 
nagy problémát okozna a szúnyogok elszaporodása, hiszen rengeteg a vízfelület. Az idén ez bruttó 
3.373.274,-Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Ebben benne van 4 alkalom földi és 2 alkalom biológiai irtás, 
illetve egy szakértői díj. Én elfogadásra javaslom ezt a határozatot. Az irtások ütemezését szeretném majd 
kérni, mikor már eljutnak oda, hogy a közbeszerzésnek vége, és jönnek a nyári időszakok, akkor tudjunk 
róla, hogy milyen ütemezésben fognak ezek az irtások elvégzésre kerülni Dunavarsány területén. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 2017. évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső, közbeszerezni kívánt gyérítések 
költségeire vonatkozóan bruttó 3.373.274,- Ft összeghatárig kötelezettséget vállal, a megbízási szerződés 
alapján az elszámolást követően a díjat megfizeti. 
b) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a megbízási szerződés alapján a szolgáltató 
kiválasztására és a közbeszerzési eljárás haladéktalanul történő elindítására.  
c) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek csökkentése 
érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket. 
d) felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat kiadására és 
a földi, illetve a légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére. Az irtandó terület nagysága: légi irtásnál 
160 ha, földi irtásnál 250 ha. 
e) felkéri a Polgármestert a 2017. évi Dunavarsány településre eső szúnyoggyérítési feladatok ellátására 
irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. február 14. 19:04  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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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  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
Herczeg Mariann Távol  
 

37/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 2017. évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső, közbeszerezni kívánt 
gyérítések költségeire vonatkozóan bruttó 3.373.274,- Ft összeghatárig kötelezettséget 
vállal, a megbízási szerződés alapján az elszámolást követően a díjat megfizeti. 

b) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a megbízási szerződés alapján a 
szolgáltató kiválasztására és a közbeszerzési eljárás haladéktalanul történő 
elindítására.  

c) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek 
csökkentése érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket. 

d) felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó 
nyilatkozat kiadására és a földi, illetve a légi irtásra vonatkozó területi adatok 
közlésére. Az irtandó terület nagysága: légi irtásnál 160 ha, földi irtásnál 250 ha. 

e) felkéri a Polgármestert a 2017. évi Dunavarsány településre eső szúnyoggyérítési 
feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Herczeg Mariann képviselő 1904 órakor visszatér a terembe, a szavazók száma 9 főre emelkedik.  
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20.) Javaslat a Dunavarsány 969/32 helyrajzi számú ingatlan megosztására 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: A Gizella szobornál lévő buszöbölről van szó. Területrendezésbe 
kezdett a NIF Zrt. megbízásából a KRIVIK Ügyvédi Iroda. A rendezés önkormányzati tulajdon esetében 
annyit jelent, hogy a buszöböl önálló helyrajzi számra kerül, és marad önkormányzati tulajdonban a teljes 
terület.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. A bizottságok tárgyalták, és elfogadásra 
javasolják. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
a) hozzájárul a saját tulajdonában lévő, 969/32 helyrajzi számú ingatlan megosztásához, 256 m2-es 
buszöböl kialakításához. 
b) felhatalmazza a NIF Zrt. képviseletében eljáró KRIVIK Ügyvédi Irodát (6000 Kecskemét, Rákóczi út 
16. II/5.) az a) pontban megfogalmazottak végrehajtására irányuló telekalakítási eljárás lefolytatására és az 
ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésére. 
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazás és 
dokumentációk aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. február 14. 19:05  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 9 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
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38/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárul a saját tulajdonában lévő, 969/32 helyrajzi számú ingatlan 
megosztásához, 256 m2-es buszöböl kialakításához. 

b) felhatalmazza a NIF Zrt. képviseletében eljáró KRIVIK Ügyvédi Irodát (6000 
Kecskemét, Rákóczi út 16. II/5.) az a) pontban megfogalmazottak végrehajtására 
irányuló telekalakítási eljárás lefolytatására és az ahhoz szükséges dokumentumok 
elkészítésére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás lefolytatásához szükséges 
meghatalmazás és dokumentációk aláírására, valamint a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a munkát a Képviselő-testületnek, a 
vendégeinknek pedig, hogy eljöttek. Évekig minden intézményünk beszámolt nekünk, és meghallgattuk az 
előző évi tapasztalataikat, ezért most valahogy egy kis hiányt érzek, de hát ez már csak így van, hogy most 
már az iskoláink nem nekünk számolnak be. De nagyon örülök, hogy eljöttek a testületi ülésünkre az 
iskoláink igazgatói. Attól függetlenül, hogy már más a fenntartó és más a működtető, ők továbbra is a mi 
iskoláink, és az önkormányzat továbbra is rajtuk tartja vigyázó szemeit, persze pozitív értelemben. 
Természetes, hogy odafigyelünk mind a gyermekeinkre, mind a dolgozókra, hiszen mindannyian 
dunavarsányiak vagyunk, és a dunavarsányi gyerekekért, emberekért dolgozunk. Ha beszámolót már nem 
is kérünk tőlük, de szeretnénk, ha továbbra is eljönnének a testületi ülésekre. Köszönöm szépen. A 
testületi ülést ezennel bezárom, mindenkinek további szép estét kívánok.  
 
Az ülés jegyzőkönyve 1908 órakor lezárásra kerül.  

 
K.m.f 

 
 
 
 
 
 

  Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
   polgármester       jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
 
  dr. Békássy Szabolcs      Száger Gyula 
        alpolgármester         képviselő 
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