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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár Nagytermében, 2017. március 7-én, 1708 órai kezdettel megtartott közmeghallgatást 
magában foglaló képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Gergőné Varga Tünde   polgármester 

  Keresztesi Balázs    alpolgármester 
dr. Békássy Szabolcs   alpolgármester 
dr. Csobolyó Eszter    képviselő  

  Herczeg Mariann    képviselő 
  Mekler Andrea    képviselő 
  Surányi Tibor    képviselő 
  Száger Gyula    képviselő 

dr. Szilágyi Ákos    jegyző 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna  aljegyző 

  Vágó Istvánné    gazdasági osztályvezető 
  Hebóné Dull Ibolya   igazgatási osztályvezető 
  dr. Kiss István    szervezési és önkormányzati osztályvezető 
  Kovács Alíz Réka    beruházási előadó 
  Németh István      mb. kapitányságvezető 
  Istenes Attila     üzemegység-vezető (DPMV Zrt.)  

 
valamint  Dobronyi Jánosné    jegyzőkönyvvezető 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőinket, meghívott vendégeinket és a kedves lakosságot, hiszen ez a testületi ülés, 
mint minden évben ilyenkor, egy közmeghallgatással egybekötött testületi ülés. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérem dr. Csobolyó Eszter és Herczeg Mariann képviselő asszonyokat. Kérem a 
képviselőket, amennyiben ezzel egyetértenek, szavazzanak.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

39/2017. (III. 7.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére dr. Csobolyó Eszter és Herczeg Mariann képviselőket jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Jelzem, hogy dr. Bóna Balázs és Kun László képviselők 
valószínűleg nem vesznek részt az ülésen. Napirendi pontokra tennék javaslatot. 4 napirendi pontunk 
van ma. Az első napirendi pontban egy tájékoztatót szeretnénk kérni a dunavarsányi rendőrőrs 2016. 
évi tevékenységéről. Itt szeretném bemutatni Önöknek Németh István urat, aki jelenleg a megbízott 
kapitánya a Szigetszentmiklósi Járási Rendőrkapitányságnak. Második napirendi pontunk: Javaslat a 
32/2017. (II.14.) és a 33/2017. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozatok szerinti ajánlattételi 
felhívások határidejének módosítására. A 3. számú napirendi pont: Tájékoztató az Epres utca és 
környéke szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójáról és építéséről. Erre majd Istenes Attilát fogom 
felkérni. A 4. napirendi pontban pedig a lakosságot szeretném majd bíztatni, kérni, hogy mondja el 
közérdekű kérdéseit, felvetéseit, amelyekre választ szeretne kapni a testülettől.  
 
Kun László képviselő 1709 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 8 főre emelkedik. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, szavazzon.  
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

40/2017. (III. 7.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
1.) Tájékoztató a Dunavarsányi Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről 
2.) Javaslat a 32/2017. (II.14.) és a 33/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 

határozatok szerinti ajánlattételi felhívások határidejének módosítására 
3.) Tájékoztató az Epres utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójáról 

és építéséről 
4.) Lakossági kérdések közérdekű témákban 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
1.) Tájékoztató a Dunavarsányi Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretném felkérni kapitány urat, hogy mutatkozzon be 
nekünk, hiszen tavaly dr. Csipler Norbert kapitány úr számolt be nekünk, ma pedig Németh István urat 
kérem meg, hogy szóljon egy pár szót.  
 
Németh István mb. kapitányságvezető: Köszöntök mindenkit. Németh István rendőr őrnagy vagyok, 
2016. október 16-ától a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. A korábbi testületi 
űlésen már részt vettem, és akkor elmondtam a kitörési pontokat, hogy mit tervezünk, mit szeretnénk 
megvalósítani a hozzánk csatolt településeken. Én azt mondom, hogy ez jó úton halad, hiszen 
Dunavarsányban a regisztrált bűncselekmények száma csökkent, az állomány létszáma viszont nőtt, és 
további létszámnövekedésre is törekszünk. A beszámolóval kapcsolatban már Polgármester asszonnyal 
egyeztettem, hogy amíg a rendőrkapitányság évértékelője összességében nem történik meg, ami 
egyébként holnap 9 órakor fog megtörténni, addig konkrét számadatokról nem fogok tudni 
beszámolni. Egyébiránt a beszámoló elkészült, itt is van nálam, viszont alapszabályként addig nem 
szolgáltatunk adatokat az önkormányzatoknak, amíg nincsen meg a kapitánysági nagy évértékelő. Ez 
március 2-án lett volna, de mivel kapitányság átadó volt március 3-án, ezért ezt eltoltuk március 8-ára. 
A tendenciákról viszont tudok beszélni. A regisztrált bűncselekmények száma óriási csökkenést mutat, 
a későbbiekben egy táblázatot el fogok küldeni az önkormányzatnak, és szóban is el fogom 
magyarázni, be fogom mutatni a pontos és naprakész tevékenységünket. 6 körzeti megbízott van, eddig 
4 volt. Az integrációval plusz 2 fő körzeti megbízott státuszt kaptunk, amiket be is töltöttünk 
viszonylag gyorsan. 6 járőrhelyünk van. A 6 járőrhely betöltése rendőr-szakközépiskolásokkal 
megtörtént, bár még a tavalyi év szeptemberében érkezett hozzánk 17 fő a kapitányságra. Ebből a 
dunavarsányi rendőrőrs 4 fővel gazdagodott. Ők önálló intézkedésre nem jogosult rendőrök, hanem 
úgymond tanulók, vagy próbaidősek. Viszont ők június végén befejezik a tanulmányaikat, és július 1-
jén kerülnek véglegesítésre. Onnantól önálló intézkedésre alkalmas kollégák válnak belőlük. Nyilván 
ez nem a papírtól függ, hanem a megszerzett tapasztalattól, illetve az aktivitástól, akarattól, hogy 
mennyi tudást szív magába a közterületi munka alkalmával. Nem is olyan régen Dunaharasztiban 
voltam közmeghallgatáson, és eltökélt szándékom a Dunának ezt a felét megerősíteni, rendbe hozni 
mindkét őrsöt. Rendbe rakni Dunaharasztiban is a státuszokat úgy, ahogy a dunavarsányi rendőrőrsön, 
hogy azok az emberek dolgozzanak itt, akik itt is vannak státuszon. Nyilván Szigetszentmiklóstól, 
vagy Dunaharasztitól messze van Dunavarsány fertőzöttség szempontjából, de azért elhanyagolni nem 
lehet, mert ide is tartozik két település. Most a rendőrőrs száma 12 fő, plusz 1 parancsnok, illetve lesz 
még egy közfoglalkoztatottunk. Ez azt jelenti, hogy szerencsés helyzetben, de ez függ egyéb 
feladatoktól, akár naponta 2 párost is ki tudunk majd állítani. Ebbe még beleszólhat az illegális 
migrációval kapcsolatos feladat, egyéb berendelések, éves szabadságok, betegségek, szaktanfolyamok, 
stb. De ez a cél, amit vagy a központi túlszolgálatokból, vagy pedig az önkormányzat által 
finanszírozott túlszolgálattal próbálunk megoldani. Jelenleg a rendőrőrs másfél gépkocsival 
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rendelkezik, mert az egyik gépkocsi betegségben szenved most már elég hosszú ideje, így azt nem 
tudjuk hasznosítani, és így egy opel astrával látjuk el a szolgálatot. Úgyhogy mindenféleképpen 
szükséges a járműfejlesztés, hiszen 12 ember nem tud járni egy autóval még két váltásban sem. Azt 
szeretném kérni Önöktől a pontos statisztikai beszámoló hiányában, hogy amennyiben van kérdésük, 
tegyék fel, és azokat megpróbálom megválaszolni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a beszámolót. Várjuk az éves adatokat, 
amelyeket majd a Képviselő-testület elé terjesztek elfogadásra.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy a kamerák kihelyezése, illetve 
bővítése mennyire segíti a bűnesetek feltárását, illetve az elkövetők elfogását.  
 
Németh István mb. kapitányságvezető: Igen, ezt kihagytam, pedig ez is egy kitörési pont. 
Olyannyira működik, hogy egy alkalommal egy sikeres elfogást hajtottunk végre a kamerák 
segítségével. Egy betörés elkövetője, illetve gépkocsi feltöréseknek a feltételezett gyanúsítottja került a 
kamerafelvételek alapján elfogásra. Nagyon jó minőségű felvételek voltak. Nálam 23 meg 16 kamera 
van felírva a MÁV kamerákkal együtt. Én is megnéztem a felvételeket, és a kollégák körében is ki lett 
adva ez a képi anyag, nemcsak Dunavarsányban, hanem Dunaharasztiban is, és próbáltuk 
beazonosítani, és a helyi kollégák ismerték őt fel Dunavarsány utcáin, illetve dunavarsányi rendőrök 
folytattak le ellene szabálysértési eljárást. Amennyiben jó az információm, még rendszámfelismerővel 
fog bővülni a kamerarendszer, ami eltárolja a felvételt, és ha valami probléma van, akkor 
visszakereshető a felvétel, hogy az autó merre ment, esetlegesen jobb képi anyag kerül elő. Itt is 
ruházat alapján sikerült beazonosítani az elkövetőt, és utána az arckép már gyerekjáték volt. Terveink 
között szerepel a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő kamerarendszerek 
összekötése. Azt a szisztémát dolgoztuk ki Alpolgármester úrral, illetve őrsparancsnok asszonnyal, 
hogy mindig beszámolunk a kamerák állapotáról, helyzetéről. Már két alkalommal az ellenőrzés 
megtörtént, és ha bármi probléma van, vagy kameraáthelyezésről van szó, vagy gazos, bokros lett a 
terület, vagy bármi történik vele, akkor ezt jelezzük, és erre soron kívüli intézkedés történik. Tehát 
mindenképpen egy hasznos dolog, de oda kell figyelni rá, karban kell tartani.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Van-e egyéb kérdés? Amennyiben nincs, 
akkor ha velünk marad a kapitány úr, akkor szívesen látjuk, de ha egyéb elfoglaltságai elszólítják, azt 
is megértjük.  
 
Németh István mb. kapitányságvezető távozik a közmeghallgatásról.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Rátérnénk a második napirendi pontunkra.  
 
2.) Javaslat a 32/2017. (II.14.) és a 33/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozatok 
szerinti ajánlattételi felhívások határidejének módosítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt a napirendi pontot hirtelen kellett, hogy felvegyük, 
egyébként a témáról még ma többet is fognak hallani. Az idén tervezzük az Epres utca és környékén 
meglévő vákuumos csatornahálózat rekonstrukciós felújítását, illetve ugyanennek a településrésznek a 
gravitációs szennyvízvezeték megépítését, ami majd a város sokkal korszerűbb és jobb 
szennyvízcsatorna-hálózat használatát szolgálja. Ez egy hosszú-hosszú folyamat lesz. Az idén a 
Képviselő-testület megszavazta ennek a közbeszerzésnek az elindítását, az összes ezzel kapcsolatos 
további teendőt, és ezeket határnapokkal kellett rögzítenie a testületnek. Sajnos elég sokféle engedély 
szükséges ennek megindításához, a dokumentáció részét képezi az erre vonatkozó jogerős vízjogi 
létesítési engedélyek rendelkezésre állása, és ez sajnos nem készült el. Ezáltal a határidőből 
kicsúszunk. Mivel a testület meghatározta ezeket a határnapokat, megkérem a testületet, hogy egy új 
határnapot jelöljünk ki, mind a megindításra, mind a beszerzés elbírálására. Tehát az ajánlattételi 
felhívások határideje módosulna. Kb. 10-14 nappal így a projekt elindítása tolódik, de ígéretet kaptunk 
rá, hogy ezen a héten megkapunk minden szükséges engedélyt, hogy elindulhasson ez a közbeszerzés. 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek felvetése, kérdése, 
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hozzászólása? /Nem hangzik el hozzászólás./ Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 32/2017. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat a) pontja szerinti, 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 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja 
b) a 33/2017. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat a) pontja szerinti, 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 2. számú melléklete szerint tartalommal módosítja. 
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2017. (III. 7.) számú Képviselő-testületi határozatok 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 32/2017. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat a) pontja szerinti, 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 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal módosítja, 

b) a 33/2017. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat a) pontja szerinti, 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 2. számú melléklete szerint tartalommal 
módosítja. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. A 3. napirendi pontunk előtt szeretném, ha 
egy rövid beszámolót meghallgatnának tőlem. Én el szoktam mondani az előző év történéseit, 
eseményeit, beruházásait, és az idei év terveit, mivel a következő napirendi pontunk témája pontosan 
az idei egyik tervünkről fog szólni. Az Epres utcai beruházásról egy rövid szakmai beszámolót fogok 
kérni Istenes Attilától. 
Az egy évvel ezelőtti közmeghallgatás fő témája az akkori belvízhelyzet volt, ezzel kapcsolatban 
érkezett a legtöbb kérdés és legtöbb kritika a városvezetéssel szemben. Jelenleg is I. fokú 
belvízvédelem van a városban elrendelve, de a belvízhelyzet korántsem olyan kritikus, mint egy évvel 
ezelőtt, hiszen szárazabb volt az idei tél. A pincéket ugyan nem jártam végig, de az Erőspusztai útra 
tavaly ilyenkor nem lehetett bemenni, le volt zárva, most pedig járható. A környező földeken is vannak 
vizek, de nem olyan mennyiségben, mint a tavalyi évben, és hála Istennek annyi jelzés sem jön az 
önkormányzat felé, mint egy évvel ezelőtt. De a vízkármentesítést az idei költségvetésbe be fogjuk 
tervezni, és ezeken a problémákon a jövőben próbálunk segíteni.  
Örömmel jelentem be, hogy a hiányzó gyermekorvosi praxis betöltésre került dr. Zsíros-Antoni 
Krisztina gyermekorvos személyében. 
A nemzetiségi önkormányzatok rendben vannak, és problémamentesen működnek.  
739 fő 70 éven felüli dunavarsányi személy részesült egyszeri támogatásban Karácsony előtt, valamint 
természetbeni ellátásokat is ad az önkormányzat. A tavalyi évben kevesebb kisgyermeket fogadott 
polgárrá a város, mint tavalyelőtt, szám szerint 64 kisgyermekről van szó. Sok-sok egyéb rendszeres 
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ellátást adtunk ki a tavalyi évben szociális ellátás gyanánt. Mindezek a juttatások az idén is igénybe 
vehetőek, és folytatódnak.  
A kulturális élet továbbra is pezsgő a városban, nagyon sok minőségi kulturális program – 
Dunavarsányi Napok, Summerfest, Szüreti felvonulás, testvér-települési összejövetelek, ének-
táncbemutatók, adventi-karácsonyi események, stb. – kerül megrendezésre a Petőfi Művelődési Ház 
segítségével és vezényletével.  
A civil és sport szervezetek, egyházak támogatása a múlt évben sem maradt el, mint ahogy ez idén is 
folytatódni fog ugyanilyen mértékben.  
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. végzi a város területén a zöldterületek rendben tartását, 
virágok kihelyezését és a közterület takarítását is, és úgy érzem, hogy ez a tavalyi évben nagyon szép 
volt, öröm a városba bejönni. De a Kft. végzi az intézményekben a gondnoki tevékenységet, a 
takarítást, az étkeztetést, és magánemberek részére is vállalnak különböző háztartási-szerelési 
szolgáltatások elvégzését. A Kft. folyamatosan fejlődik, munkagépeket, autót is vásároltak.  
Testvér-települési kapcsolataink jól működnek, látogatjuk egymás programjait, amely látogatásokat a 
Testvér-települési Bizottság szervez meg. A kárpátaljai testvér-település, Csetfalva részére a 
Képviselő-testület ugyanúgy, mint a tavalyi évben 3 millió forint támogatást szavazott meg. Tavaly az 
iskolájukban és az óvodájukban nagyon sok mindent meg tudtak valósítani ebből a pénzből.  
Ingatlant is vásárolt az önkormányzat, ezt tervezi az idei évben is, és az ingatlanokat meg is tölti 
tartalommal. Tavaly a volt Petőfi TSZ irodáit vásároltuk meg, majd ott egy szabadidő és sport 
központot szeretnénk kialakítani. A Halász Lajosné utcai épületet pedig használatba átadtuk 
határozatlan időre a Dunavarsányi-Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Dunavarsányi 
Polgárőrség számára. Az épület átadó-avató ünnepsége májusban, Szent Flórián napján lesz. Az 
egyesület az épületet szépen újítja fel a Beruházási és Műszaki osztályunkkal koordinálva úgy, hogy 
tudnak a felújításhoz szponzorokat szerezni.  
Tavaly is elhangzott, hogy a városban sok helyen az ingatlanokhoz is befolyik a csapadékvíz. Amikor 
a csapadékvíz elvezetési pályázatot megnyerte az önkormányzat, és ennek a munkálatai folytak, sajnos 
nagyon sok helyen a lakosok nem engedték az árkokat kiásni. Felmérték a kollégák, hogy hol 
hiányoznak az árkok, és el fog indulni egy olyan szikkasztó rendszer kiépítés, illetve annak folytatása, 
hogy a lehető legkevesebb gondot okozzon a városban a csapadékvíz. Ezek a munkálatok nem egy 
ütemben lesznek elvégezve, mert óriási területről van szó, és sok pénzbe kerül.  
A Cserkészházat is megvásárolta az önkormányzat. Bár jelenleg is használják civil szervezetek a házat, 
de ez később, a tervek szerint ún. Polgárok Házává fog válni, és a civil szervezeteink mehetnek oda 
taggyűléseket, vagy akár kisebb rendezvényeket tartani úgy, mint ahogy eddig is használták ilyen célra 
az épületet.  
Az idei évben február 14-én megtörtént a költségvetés elfogadása. 2,3 milliárd forint a költségvetés 
bevételi és kiadási főösszege. A kötelező feladatok és az előző évi ún. szokásos feladatok betervezése 
után az idei évi felújításokat és beruházásokat is betervezte a Képviselő-testület. Kb. 1 milliárd forintos 
adóbevételre számíthatunk, amelyből gazdálkodhat az önkormányzat, hiszen állami támogatás nem jut 
nekünk, mert magas az adóerő-képessége a településnek. Próbáltuk úgy összeállítani ezeket a 
fejlesztéseket, hogy eljussunk oda, hogy minden jó és szép legyen ebben a városban. A legnagyobb 
eleme ennek a költségvetésnek a szennyvízhálózat rekonstrukciója, ami egy 600 millió forintos 
beruházás lesz, de ezt mindenképpen el kell végezni, mert a város több utcájában nagyon nagy 
problémák vannak a szennyvízcsatornával. Sok a lakossági panasz. Amikor épült ez a hálózat, akkor 
még kevesebben kötöttek rá, azóta a lakosságszám megnövekedett, és a hálózat már nem bírja el ezt a 
terhelést. A Bajcsy-Zsilinszky utca és az Árpád utca területén lesz bővítés, illetve az Epres utcában és 
környékén a szennyvízgerinc-hálózat rekonstrukciója fog megtörténni, ami egy vákuumos rendszer 
felújításából áll, illetve egy teljesen új gravitációs rendszer kiépítéséből. Ez a lakosoknak egy 
időszakban komoly hátrányt fog jelenteni, mert lesz olyan periódus, amikor nem tudják a házaikat 
gépkocsival megközelíteni, és magába az utcába sem lesz könnyű bemenni, hiszen a gravitációs 
rendszer kiépítése azon alapul, hogy nagy mélységű, akár 4-5 méteres árkokat kell kiásni helyenként. 
Ez várható az Epres, Hun, Diófa, Tölgyfa, Homok, Gyöngyvirág utcák környékén. A városból kimenő 
utolsó utcák szinte mind érintettek lesznek, de ezt muszáj megcsinálni, és valószínűleg csak jövő év 
tavaszára lesz kész ez a felújítás és bővítés. A szennyvíztisztító telep felújítása pedig remélem, idén 
már tényleg elindul, és 2018 nyarán a próbaüzem is elkezdődhet. 800 millió forintos a fejlesztési keret, 
amit a testület megszavazott. A szennyvízhálózat bővítésen és rekonstrukción kívül 
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ingatlanvásárlásokat, járdafelújításokat, sporttal kapcsolatos beruházásokat tervezünk, úgymint a 
dunavarsányi focipályán a pályaház építést-felújítást, amire az idén még össze lehet szedni a TAO 
pénzeket a cégektől. Bízunk benne, hogy a városi sporttelep utolsó elemeként a pályaház is megépül év 
végére. A térfigyelő rendszer is bővítésre kerül két arc- és rendszámfelismerő kamerával.  
Örömmel jelentem be, hogy a város kerékpárútjának tervei elkészültek, és idén tovább haladnak a 
megvalósításban, a tervekben szereplő ütem szerint. Azokkal a gazdákkal kell megegyezni, akiknek a 
területein át fog haladni a kerékpárút, ezután lehet elkezdeni a kerékpárút konkrét megvalósítását.  
A Petőfi tér tervezése történt meg, ami ide, a Művelődési ház udvarába van tervezve, egyelőre a 
terveket próbáljuk megbeszélni, és egyeztetni, hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani.  
Szeretnénk készíttetni egy olyan tervet, amely majd arra szolgál, hogy a város területén lévő nagy 
mennyiségű belvizeteket valamilyen módon elvezessük. Erre egy komplex, átfogó belvízkár elhárítási 
tervet kell készíttetni. Erre vonatkozóan elkezdődnek a munkálatok, és nagyon sok hatósági engedély, 
és vízjogi engedély szükséges hozzá, de erre is szánt a bevételeiből a Képviselő-testület. Viszont ennek 
a vége több százmillió forintra rúghat, úgyhogy ezt ütemezni kell, egyszerre nem tud megvalósulni. 
Idén közlekedési táblákat cserélünk, valamint a tavalyi évben elindultak pályázatok, amelyek még 
mindig nem zárultak le. Az egyik egy energetikai pályázat volt, a másik pedig sportparkok 
létrehozásáról szól. Várjuk, hogy a beadott pályázatokból legalább egyet, kettőt elfogadjanak.  
A katonai terület sorsáról is volt tavaly kérdés. Feleslegessé nyilvánítást kellett kérvényezni a terület 
ügyében, és folyamatos levelezésben vagyunk a különböző hatóságokkal, kormányzati szervekkel. 
Odáig jutott az ügy, hogy a Honvédelmi Minisztérium a területet katonai, hadügyi szempontból 
feleslegessé nyilvánította, de még mindig nincs vége ennek a történetnek.  
A múlt hét nagy eseménye, hogy átadták a Szigetszentmiklósi Járási Igazgatási Központot. Egy 7.000 
négyzetméteres épületben 12 munkaállomásos kormányablak nyílt meg. Az okmányiroda is itt üzemel. 
Több mint 1500 ügytípust intéznek. Foglalkoztatásügyi és népességügyi kirendeltség is működik, 
valamint itt nyílt meg a Szigetszentmiklósi Igazgatási Központ, a Járási Hivatal, a Járásbíróság, a 
Járási Ügyészség és a Járási Rendőrkapitányság is, ezek mind egy nagyon szép, korszerű épületbe 
költöztek.  
A Dunavarsányban működő általános iskola, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény január 1-jétől állami működtetés és fenntartás alá került. Tehát a költségvetésben ennek a 
két intézménynek a kiadási tételei már nem szerepelnek, a közüzemi szerződések, órák átírása még 
nincs lerendezve, de ezek is lerendeződnek még ebben az évben. Ettől függetlenül az önkormányzat 
továbbra is figyelemmel kíséri az iskolái életét, és ha mód nyílik rá, akkor majd anyagilag is 
hozzájárul, ha az iskolák valamit akarnak bővíteni, vagy felújítani. Jelenleg erre még nincsen szükség, 
hiszen szépen rendben vannak az iskolák, felújítva, napelemekkel felszerelve adta át az önkormányzat 
az államnak. 
 
Polgármester asszony felkéri Istenes Attilát a DPMV Zrt. üzemegység-vezetőjét, hogy néhány 
mondatban tájékoztassa a megjelenteket az említett 600 millió forintos beruházással kapcsolatban, és 
megkér mindenkit, hogy a helyi médiát kísérjék figyelemmel, illetve akinek van internet elérhetősége, 
nézze az önkormányzat honlapját, mert ott naprakész információk lesznek a munkálatokkal 
kapcsolatban, és lesz olyan időszak, amikor a lakosság részlegesen akadályoztatva lesz.  
 
3.) Tájékoztató az Epres utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójáról és 
építéséről 
 
Istenes Attila üzemegység-vezető: Nagy örömmel vettük azt, hogy az önkormányzat megkezdte 
ennek a területnek a rehabilitációját, hiszen az Epres utca meglévő csatornahálózata jelentősen 
túlterhelt. Ezeken a területeken az utóbbi 3-4 évben már nem is tudtunk kiadni újabb rákötési 
engedélyeket, hiszen akik ott laknak, minden nap megszenvedik azt a problémát, hogy nem tudja a 
rendszer elszállítani a szennyvizet. Most eljutottunk oda, hogy a Homok utca, Epres utca és Szabadkai 
utcával határolt területek csatornázása megtörténik. Egy kiváltásos csatorna rekonstrukcióról van szó, 
egy új csatornahálózat építéséről beszélünk, és egy már meglévő vezeték felbővítéséről. Ez a három 
ütem annyiban különül el egymástól, hogy a meglévő vákuumos csatornahálózat rekonstrukciója egy 
új gravitációs hálózattal, kiváltással fog megvalósulni. Ehhez hozzácsatlakoznak olyan 
vezetékszakaszok, amelyek most még nem csatornázott területeket is érintenek. Ez az egész terv 
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közvetlenül csatlakozik a település rendezési tervéhez is, hogy a most kiszolgálatlan területek is 
kiszolgáltak tudjanak lenni a jövőben, ezen csatornahálózaton keresztül. Jelenleg kb. 600-700 
fogyasztási helyet érint a beruházás, amely 3 részletre van bontva. Van ez az új csatornaépítés, van egy 
rekonstrukció és egy bővítés, mégpedig az Iskola utcától a szennyvíztelepig tartó vezetékszakasznak a 
felbővítése. Ez a harmadik ebben az évben nemi is valósulna meg. Ebben az évben a rekonstrukció és a 
felújítás tud megvalósulni. Az építés májusban kezdődhet el és november végéig fog tartani. A 
munkálatok folyamán várhatóak lesznek utcalezárások is, mint ahogy Polgármester asszony említette, 
de a felújítást úgy kell megoldani, hogy az ott lakók kiszolgálása folyamatos, és a jelenlegi szolgáltatás 
biztosított kell, hogy legyen. Ehhez felvonulási területeket fognak biztosítani a kivitelezők. Röviden 
ennyit mondanék most el, ha van kérdés a témával kapcsolatban, szívesen válaszolok. Nyilván az 
önkormányzat a jövőben a fórumokon, és minden fogyasztót megkeresve levélben a műszaki 
részletekkel kapcsolatosan megadja a tájékoztatást.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen, azt hiszem egyelőre ennyi elég is erről, 
mert ez úgyis végigkíséri az egész évünket. Keresztesi Balázs alpolgármester urat, aki a fejlesztésekért 
és beruházásokért felelős, ajánlom Önöknek, hogy ha bármilyen kérdésük, problémájuk van ezzel a 
beruházással kapcsolatban, forduljanak hozzá bizalommal. Az áprilisi városi újságban majd hirdetünk 
egy ezzel kapcsolatos fórumot is, és bíztatom a kedves lakosságot, hogy jöjjenek el erre a fórumra. 
Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor most átadnám Önöknek a szót, hogy ha valamit szeretnének 
kérdezni a Képviselő-testülettől, akkor azt tegyék meg.  
 
4.) Lakossági kérdések közérdekű témákban 
 
Gartner Károly dunavarsányi lakos: Az új járási hivatallal kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy a 
telefonelérhetőségeket, meg az ügyfélfogadási időpontokat tegyék közzé a Dunavarsányi Naplóban.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Természetesen. A következő újságban magáról a Járási hivatal 
megnyitásának tényéről is fogunk írni, és a legfontosabb ügyintézésekről, a nyitva tartási, illetve 
ügyfélfogadási időről is tájékoztatjuk a lakosokat.  
 
Gartner Károly dunavarsányi lakos: Köszönöm. A sportpálya világításával megint baj van. 
Megköszöntük annak idején, hogy beállították a lámpákat, jó is lett, a múlt hétig. Mert a múlt héten 
nem tudom, hogy mi történt, de a Deák Ferenc utcai lámpák közül az egyik, ami a Hősök tere felé 
világít, egészen kivilágít megint a térig. Vagy égőt cseréltek, vagy a szél elfújta, és elállítódott, de már 
megint elvilágít egész a Hősök teréig. Arról az egy égőről van szó.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Rendben, ezt meg fogjuk nézni.  
 
Gartner Károly dunavarsányi lakos: Azt szeretném kérdezni, hogy miért lett ekkorára tervezve a 
Városháza? Azért kérdezem, mert ha már ekkora lett, akkor miért nem fér bele az a két másik épület? 
Az egyik, ami a parkolónál van, a régi Tátrai ház, a másik pedig a Családsegítő Szolgálat. Én kicsinek 
találom. Mert azok fenntartásának külön költségei vannak.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szerintem nem muszáj egy családsegítő szolgálatnak együtt, 
egy épületben működnie az önkormányzattal, hiszen térségi feladatokat lát el, és elég sok 
ügyfélforgalmat is bonyolít. Olyan feladatokat is ellát, amit nem feltétlen előnyös mindenki szeme 
előtt végezni, hiszen ők a gyermekekkel, családokkal kapcsolatos problémákat is kezelnek, és idősek 
problémáit is, térségi szinten. Kialakult ez az épület ott, és mi ezt nem tartjuk rossznak, szerintem 
teljesen jól működnek. Hogy külön költségei vannak, ez igaz, de mivel már régen kialakult az épület, 
és teljesen jól működő az intézmény, nem nyúltunk hozzá. A volt Tátrai ház pedig előbb lett egy külön 
gyámhivatali rész, illetve egy járási funkciókat ellátó épület, és utána épült fel a mi házunk, de ők 
közigazgatásilag is külön vannak tőlünk, ők nem tartoznak az önkormányzati hivatalunkhoz.  
 
Gartner Károly dunavarsányi lakos: Köszönöm.  
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Ullmann Józsefné dunavarsányi lakos: Nagyon köszönöm ezt a szép Dunavarsányt, ahol születtem, 
és ami egyre szebb lesz. Mindenkinek és mindannyiunknak köszönöm, mert úgy gondolom, hogy én is 
tettem ezért annak idején, talán még a mai napig is. Továbbra is fenntartom a házszámokra vonatkozó 
kérésemet, ami idestova már 30 éve nem akar megvalósulni. Nem lehet megcsinálni? Egyszerűen 
képtelenség? 
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Köszönjük szépen a kérdést. Ezt elmondtuk már a legutóbbi, itt 
Kisvarsányban tartott közmeghallgatáson, hogy folyamatban van a házszámrendezés. Központilag 
létrehoztak egy regisztert, egy központi szoftvert, ami nagyon sokáig próbaüzemben működött. Amiről 
be tudok Önöknek számolni, az az, hogy az irányításom alatt álló hivatal elvégezte azt a feladatot, amit 
a jogszabály rárótt. Az új telekalakítások és a lehetséges szabályozások figyelembevételével elkészült 
az utcák felmérése, összeállt az adatállomány. Jelen pillanatban a rögzítés időszakában járunk, illetve 
várjuk, hogy lehetővé váljon ezen adatoknak a központi rendszerbe történő rögzítése. Ezzel 
kapcsolatban lesznek olyan településrészek, mint pl. Erőspuszta, ahol jelenleg nincsenek 
utcaelnevezések, ezt a hiányt kell majd a következő hetekben pótolnia a Képviselő-testületnek, hogy a 
terület az utcaelnevezésekkel a rendszerbe be tudjon kerülni. Ennek a végét nem tudom megmondani, 
hogy mikorra várható, gyakorlatilag ez már rajtunk kívül álló tényező. Talán elmondtam tavaly is, 
hogy ez a központi program elméletben megszületett, és a fejekben gyönyörűen működött, azonban 
alapvető gyakorlati problémákat nem tudott kezelni. Pl. amikor osztatlan közös tulajdonon megvalósult 
egy ikerház, az ikerházak két részének használatát a tulajdonosok tudták rendezni használati 
megállapodással, az egyik ingatlan megkapta az 52/a, a másik az 52/b házszámot. Ez az új program 
képtelen volt ezt az egyszerű, prózai problémát kezelni, mert egy helyrajzi számhoz csak egyetlen 
házszámot lehet rendelni. Ez a gyakorlatban nem így működik. Tehát voltak hiátusai a programnak, 
ekkor leállították ennek a gyakorlati alkalmazását, és elkezdtek a fejlesztők tovább dolgozni rajta, hogy 
a szakma által felvetett problémákat és anomáliákat megszüntessék. Nagyon bízom benne, hogy rövid 
időn belül ez a program fel lesz töltve az új adatokkal, és azok a problémák, amelyeket itt Varsányban 
tapasztaltak, meg tudnak szűnni. Ehhez kérünk még egy kis türelmet.  
 
Ullmann Józsefné dunavarsányi lakos: Köszönöm szépen. Még csak annyit a házszámokról, hogy az 
egy dolog, hogy a, vagy b, vagy c, de a közterület-felügyelőt fel lehetne egy kicsit lelkesíteni, főleg így 
tavasszal, hogy szóljon az embereknek, hogy tegyék ki a házszámot. Ha éjjel jön a mentő, nem tudja, 
hogy hova kell mennie, mert 3 db 67-es szám van, vagy nem találja a 42-est. Sokszor végigmegyek az 
utcán, és a fele nincs kinn.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Igaza van Editkének, a mentősök komoly problémákkal küzdenek, amikor 
GPS alapján akarnak egyes címeket megtalálni, ilyenkor kérik a rendőrségnek, a polgárőrségnek, vagy 
éppen a közterület-felügyelőnek a segítségét. Ezek is meg fognak oldódni. Ez már tervszinten 
megfogalmazódott, hogy hogyan lehet kezelni, ha megvan az egységes utcaelnevezés, az egységes 
házszámozás, és ez rögzítve van, abban az esetben egységes házszámtáblák kihelyezése is célszerű 
lesz, hogy megvalósuljon. Hogy kinek a költségére, ez még nem eldöntött, felmerült az is, hogy a 
kihelyezés költségeit a Képviselő-testület át tudja vállalni. Úgyhogy egységesen kezelve fog 
megvalósulni ez a történet is, és ez is összefügg a címregiszterezéssel. Most még nem lenne célszerű 
kirakni a táblákat. Ez a probléma egyébként visszavezethető arra is, hogy a csatornarendszerünk 
paraméterei alulméretezettek lettek, hiszen jelentős népességnövekedés és ingatlannövekedés 
következett be. Ezt próbálta a testület korábban leszabályozni, hogy egy adott helyrajzi számra csak 
egy kétlakásos épület épülhessen meg. De a lakosságszám növekedéssel együtt előfordulhatnak a 
későbbiekben is Dunavarsánynak olyan problematikus területei, ahol ezt a jelenleg kialakult, rögzítésre 
váró állapotot újra kell majd rajzolni. Soha nem lehet azt mondani, hogy kész vagyunk, hiszen az élet 
meghaladja ezt a munkát is.  
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Ullmann Józsefné dunavarsányi lakos: Az Árpád utcában végig, de főleg az előttem lévő 
utcaszakaszon még mindig állnak a telefonoszlopok. Ez is kb. 30-40 éves történet. Sőt, ahogy hátul a 
telkek összeérnek, még ott is állnak az oszlopok. Olyan jó kis tetőt lehetne csinálni belőle pl. ide a 
kultúrház mellé, a piac fölé. Tudvalévő, hogy a villanyoszlop be van áztatva kátrányba, tehát az nem 
rohad el. Ott állnak évek óta, semmi hasznuk, nagyon sok rossz helyen is van, belelóg a járdába, stb. 
Tényleg nem kell senkinek? Mert annak idején mindig azt a választ kaptam, hogy majd az Invitel 
elviszi. Az Invitel azóta sem vitte el, pedig ennek idestova 40 éve lesz.  
Más: hirdető és útbaigazító táblák. Ha már ilyen szép városunk van, tele virággal, miegyéb, bocsánatot 
kérek, de olyan fertelmes, pont itt boltban voltam, és láttam a fogorvosi hirdetőtáblát, meg a Panderosa 
tábláját, ami egy ócska, ótvaros vaskolosszus. Tehát valamit ki kéne találni, hogy ezeket a táblákat 
valami normálisabb, szebb táblával helyettesítsük, és nyilvánvaló, aki meg kirak hirdetési táblát, attól 
meg szedjük be a pénzt.  
Kaptam egy olyan felkérést a banyáink közül, hogy szóljak a bankautomata miatt, hogy nagyon sokat 
nem működik, ha meg mégis, és mondjuk, zuhog az eső, akkor elázik, meg beázik, stb. Úgyhogy 
szeretnének oda valami védőtetőt, vagy egy kis kutricát, vagy akármit köréje, föléje, mert zuhogó 
esőben mire egy öregasszony bedugja, meg elpötyögteti, meg kiveszi, addig bőrig ázik.  
Az én vesszőparipám a temető hátsó kapuja. Elég nagy most már sajnos a temető, és ha temetés van, 
akkor ugye nem lehet bemenni azon az egy bizonyos nagykapun, mert odateszik a behajtani tilos 
táblát. Ez természetes, és együtt érzek a gyászolókkal, nem szívesen zavarja meg az ember a temetést. 
De ha valaki pont akkor ér oda, akkor menjen haza? Ha lenne egy hátsó kapu, akkor azon minden 
további nélkül be lehetne menni. Nem hiszem, hogy ez olyan nagy kérés lenne, hogy egy nagykaput, 
ott a virágüzlettől lefelé, az utolsó síroknál nyissanak meg. Idővel így is, úgy is kell majd ott nyitni 
kaput. Még a sírköveseknek is ésszerűbb lenne ott bemenni, mint elöl a főkapun. Köszönöm, ennyit 
szerettem volna mondani, ennyi lenne a tiszteletteljes kérésem.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Valós dolgok ezek, nem nagyon válaszolok rá, mert 
evidenciában tartjuk, az összes felvetés teljesen jogos. Ha kihúznánk egy oszlopot, az Invitel azonnal 
itt volna, lehet, hogy azt kéne eljátszani. Utána járok a dolgoknak, és legközelebb beszámolok az 
eredményekről.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: A csapadékvízzel, vagy belvízzel kapcsolatban szeretnék 
szólni, mert a pincék áznak. Tele van minden pince ott az egész környéken vízzel. Lejön 5 mm 
csapadék, és 20 cm víz jön föl. Tehát ez nem a csapadékkal van összefüggésben. Azt is tetszett 
mondani, hogy egyre kevesebb az érdeklődő, vagy a panaszos. De ha mondjuk ezt a problémát, akkor 
ez lepattan mindenhonnan, hogy nem úgy van az, meg nem a mi hibánk, meg senki nem hibás. De az 
azért probléma, mikor ázik, penészedik, és értéktelenedik az ember vagyona. És csak 1-2-3 ember 
hülyesége végett.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt a mondatot most a végén nem értettem.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Ezt most akármire lehet mondani. Ugye elkezdtünk ott 
építkezni, kiadták az építési engedélyt pincékre, bármire.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Mikor tetszett építkezni? 
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: 20 éve.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 20 éve igen, biztos, hogy kiadták, mert nem volt még víz.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Az ember akkor befektette az összeget, megcsinálta, mert azt 
hitte, hogy egy korszerű valamit épít, és hosszú távra. És az utóbbi 9-10 évben, ahogy telítődött a föld 
vízzel… 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 2010 volt az első év, sajnos azóta van ez a jelenség.  
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Ferenczi József dunavarsányi lakos: És ahogy telítődik egyre jobban, ez úgy jön föl. És mint ahogy 
mondtam, 5 mm eső jön le, és 20 cm víz jön föl. Nem győzzük szivattyúzni, szinte semmi értelme.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Sajnos csak annyit tudunk felajánlani, hogy szívesen 
megyünk, ha szivattyúzni kell. Készenlét van, ezért van az I. fokú belvízvédelem. Van, aki megoldja 
maga, de vannak, akik jelzik, és akkor hozzájuk megyünk.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: De sajnos akkor is feljön, akkor is ott van a víz. Ha az egyik 
feléről kiszivattyúzom, a másik felén jön föl, nem tudok mit csinálni. Nagyon szívesen megmutatnám 
Önnek.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Jó néhány vizes pincét láttam.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Többen kértek, hogy tolmácsoljam ezt a problémát, mert ott az 
egész környéken ez a helyzet.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester Tudjuk, hogy kiket érint, szinte személy szerint, hiszen minden 
évben Önök jönnek. Éppen ezért mondom, hogy nem nagyon jött be az utóbbi időben másik utca a 
képbe. Örülünk neki, hogy másik utcából nincs bejelentés, ez Önöket érinti a legjobban.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Az egész környéken hiába szivattyúznak, tele van vízzel.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Azon a környéken igen.  
 
Ullmann Józsaefné dunavarsányi lakos: Sajnos a talajvizet nem tudja se az önkormányzat, se senki 
szabályozni. Én nem pártolom őket, de akkor kellett volna meggondolni, amikor megcsinálták a pincét, 
mert Dunavarsányon, ha két gyűrűnyit leás, ott a víz. Ezt minden helybéli megmondja magának. 
Gyűrűs kutunk volt, két gyűrű, kész, ott volt a víz. És én itt születtem.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Én ebben nem is tudok, meg nem is akarok vitatkozni. Lehet, 
hogy Önnek van igaza. De akkor viszont nekem is igazam van, mert amikor én bementem az 
önkormányzathoz, és megigényeltem az építési engedélyt, akkor nem tudom, hogy milyen szakember 
volt ott, aki azt mondta, hogy tessék, lehet. Akkor azt kellett volna mondani, hogy itt ilyen a helyzet, 
pince nincs, és ha valaki mégis csinál pincét, vessen magára. De ezt nem mondta senki.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: De ha 20 évvel ezelőtt Ön megcsináltatta a terveit, hogy 
márpedig Ön pincét akar csináltatni, arról biztos nem akart lemondani, akkor biztos nem fogadta volna 
el, ha azt mondja Önnek valaki, hogy ne építsen oda pincét, mert 20 év múlva víz fog följönni. De úgy 
se tudjuk már ezt ellenőrizni. Én értem a problémát, és nagyon sajnálom. Ezt elmondtam már tavaly is 
itt nagyon sokszor, és tényleg a végén már egy kicsit indulatosabb is voltam. És most is megkérdezem, 
hogy ha Ön lenne itt az én helyemben, mit tudna ajánlani a lakosoknak? Mert extrém dolgokat kérnek 
tőlünk, amit nem lehet megvalósítani. A vízkármentesítő program valószínűleg valamennyit fog 
segíteni a dolgokon. Nem biztos, de valamennyit lehetséges, hogy el fog vinni a belvizekből.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Mondott egy pár dolgot, de nem érdemes belemenni. Tervezői felelősség 
volt ezelőtt 20 évvel is. Az önkormányzattól nem várhatta azt, hogy megerősítsék, hiszen 20 évvel 
ezelőtt is lehetett talajvizes területen is pincét építeni, napjainkban is lehet, megfelelő szigetelés és 
megfelelő technológia alkalmazásával. A mai napig ez így van, és e vonatkozásban nem változtak a 
szabályok. Tervezői felelősség létezik. A tervező tervez az építési szabályok figyelembevételével, az 
építéshatóság meg ellenőrzi, hogy a megfelelő paramétereknek megfelelően épül-e meg egy épület. 
Tehát nem az önkormányzat felelőssége volt 20 évvel ezelőtt sem, hogy Ön pincét épített. Ezt azért 
szögezzük le, ez akkor is így volt, és most is így van.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Ezzel azért én egy kicsit vitatkozom. Mert, amit az előbb is 
mondtam, ha azt mondja, hogy nem lehet, akkor nem lehet.  
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dr. Szilágyi Ákos jegyző: Nem tiltja meg jogszabály. Akkor is lehetett, nem volt tiltva. Én nem 
voltam itt 20 évvel ezelőtt, de ezek köztudomású tények. Bárhol dolgoztam, ahol építéshatósági 
munkát végeztünk, ott alapvető tájékoztatás volt. De aki építtet, annak mindent lehet a megfelelő jogi 
keretek között, nyilván pénz kérdése, hogy egy pincét mennyire tudtak akkor is leszigetelni, meg az 
akkori technológia kérdése is volt. Ebben nem tudom, és nem is akarom megítélni visszamenőlegesen 
a kollégákat, én azt tudom, hogy amióta én itt vagyok, lassan 10 éve, hogy ez hogyan működött, 
amikor még építéshatóságunk volt. A másik dolog, ahogy elmondta Polgármester asszony, a talajvízzel 
az önkormányzat nem tud mit kezdeni. A talajvízre nincs ráhatásunk, nincs befolyásunk. Az adott 
ingatlan tulajdonosának kell felmérnie, hogy mit tud kezdeni azzal a pincével. Megszünteti, feltölti a 
pincét, vagy megkeresi azt a technológiát, amit utólag tudom, hogy nagyon nehéz, ami biztosítja, hogy 
a talajvíz ne jöjjön fel. Higgye el, ha az önkormányzatnak lenne erre egy jó megoldása, akkor 
megoldaná, de ezt nem tudjuk megoldani. A Képviselő-testület utasítására a Hivatal felmérte a 
település vizesebb területeit, de ez magára a talajvízre nem lesz hatással. Annyit tud majd tenni, hogy 
azok a csapadékok, amelyek a talajvízen felül bejuthatnak az ingatlanokra, és növelhetik kívülről 
befolyva a pincébe a víz szintjét, a csapadékelvezető rendszer megépítésével, pótlásával el tudnak 
folyni. Több olyan ingatlanunk van, ahol a leeső csapadékvíz okozza a problémát. Se a hivatal, se az 
önkormányzat nem fog tudni segíteni – azon kívül, hogy kiküldjük szivattyúzni a kocsit –, hogy ezt a 
problémát megoldják. Ezt Önök tudják pénzzel, és megfelelő mérnökök bevonásával a saját ingatlanuk 
vonatkozásában megszüntetni. Az éghajlatra sem tudunk hatással lenni, előfordulhat, hogy lesznek 
olyan időszakok, amikor még magasabb lesz a talajvíz.  
 
Ferenczi József dunavarsányi lakos: Nem is azt kértem, hogy a Jóistent játsszák, és az éghajlati 
körülményekre legyenek hatással, de azért lenne még egy kérdésem a szennyvízteleppel kapcsolatban. 
Mi az akadálya, hogy nem tud bemenni a Dunába a víz? Hogy nem mehet be a víz a Dunába? 
 
Istenes Attila üzemegység-vezető: A szennyvíztisztító telep vize a Dunába semmiképpen nem tudna 
bemenni, mert az olyan messze van, hogy az egy több milliárdos beruházás lenne, hogy oda egy 
vezetéket kiépítsünk. A Kis-Dunába szintén nem mehet bele, hiszen a hatóság nem engedélyezi, hogy 
a szennyvizek bele legyenek vezetve. De a rekonstrukció során most fog megépülni egy vezeték, ami a 
DTCS-be fogja tudni eljuttatni a vizet, de csak havária esetén, téli időszakban, amikor nem lehet 
kiöntözni öntözőterületekre. Aztán egy következő ütemben, amikor megvalósul a Homok-hátsági 
beruházás, akkor van arra mód, hogy folyamatosan elvezessék innen a vizeket. Az első ütem meg fog 
valósulni 2018 végéig. De hangsúlyozom, hogy nincs összefüggés a belvíz és a szennyvíztisztító 
telepről kiöntözött tisztított szennyvíz között.  
 
Lovász Zoltán dunavarsányi lakos: Nekem az rémlett, mintha arról lett volna szó, hogy most a 
rekonstrukció során át fogják vezetni a vizet vagy a Kis-Dunához, vagy a nagy Dunához. Ez mégse 
történik meg? 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Erről sose volt szó. Ebbe a pályázatba az van beépítve, hogy a 
Duna-Tisza Csatornához lesz kiépítve egy vezeték, és az mentesítheti esetlegesen az itteni tisztított 
szennyvíz kilocsolását. De továbbra is meg fog történni a tisztított szennyvíz kilocsolása, ezért az is 
egy eleme ennek a pályázatnak, hogy kb. 40 hektáros területet vásároljunk, vagy béreljünk öntözőerdő 
kialakítására, de azt már Taksony területén, ahova a tisztított szennyvizet ki lehet helyezni. És ki fog 
épülni ez a vezeték, ami azokban az időszakokban elvezeti a tisztított szennyvizet, amikor kilocsolást 
nem lehet végezni. Főleg a téli időszakokról beszélek, amikor nincs mezőgazdasági termelés. De a 
Dunáról soha nem volt szó.  
 
Lovász Zoltán dunavarsányi lakos: Akkor marad a DTCS, de akkor a beruházásnak ebben a 
fáziságban nem arra lesz víve a víz? A gravitációs rendszer is ugyanoda megy be, a központi 
szennyvíztelepre? 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Persze.  
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Istenes Attila üzemegység-vezető: Ebből a szempontból a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. A 
csatornarendszer bővítése a begyűjtéssel foglalkozik. A szennyvíztisztító telepen keletkezett tisztított 
szennyvizeket fogjuk elvezetni a DTCS-be, ha éppen kiöntözni nem lehet azokat a földekre. Két külön 
projektről beszélünk, az egyik egy csatornázási projekt, a másik pedig szennyvízkezelési, tisztított 
szennyvíz elhelyezési projekt.  
 
Lovász Zoltán dunavarsányi lakos: A lakossági szennyvíz a gravitációs rendszerből is a 
szennyvíztelepre megy? És akkor most még első körben nem megy a DTCS-be?  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen. Valahol meg kell tisztítani. Hogy menjen a DTCS-be? 
Olyan komoly előírások vannak, millió és egy monitoringozás történik, állandóan figyelve azt a 
minőséget, hogy nem lehet beengedni se a földbe, se a csatornába ezt a vizet. Nem lehet egy az egyben 
bevezetni a csatornába. Ugyanúgy be kell vezetni a telepre, ott megtörténik a tisztítás, és a tisztított 
szennyvíz fog átkerülni ide, vagy oda. El szoktam mondani, tavaly is elmondtam. Ez a szennyvíztelep 
itt van, a miénk, 6 település szennyvizét gyűjti össze, tisztítja, kilocsolja. Ez úgy működik, ahogy 
valamikor megépítették. Most ez nagy előrelépés, hogy ezt a pályázati pénzt megnyerte a Társulás, és 
fel fogják újítani, és sok-sok változáson megy keresztül. Ehhez anyagilag semmi köze a mi belső 
hálózati rekonstrukciónkhoz, hiszen hallható volt, hogy ez az önkormányzatnak fog 600 millió 
forintjába kerülni, ez a saját beruházásunk. Annyiban függ össze a dolog, hogy reméljük rendben lesz a 
hálózatunk, az utcákban nem lesznek problémák, illetve ráköthetnek azok a lakosok, akik most fognak 
majd építkezni.  
 
Lovász Zoltán dunavarsányi lakos: Akkor én annak idején félreértettem egy beszélgetés során, és én 
úgy értelmeztem, hogy a szennyvíztisztító kapacitása kicsi, és rossz a szennyvíz kihordás. Tudjuk, 
hogy a szennyvízkihordást Taksony is megvétózta, és hogy itt emelkedik a talajvízszint, ami állítólag 
nem ezért emelkedik. De nincs meg a víz megfelelő szikkasztása, stb. Én úgy tudtam, hogy elindul egy 
olyan projekt, ebben a 600 milliós beruházásban, ami a szennyvíztisztító vizét viszi el.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A kapacitása megvan a telepnek. Az elegendő. 60 %-os 
kihasználtsággal működik.  
 
Istenes Attila üzemegység-vezető: Először is építenek egy jó szennyvíztisztító telepet megfelelő, jó 
technológiával, amivel meg lehet tisztítani a vizeket, ahhoz, hogy kiöntözni lehessen. Lesz egy 
nagyobb tárolókapacitás, amit a II-es és a III-as tó biztosít, ami 85 ezer köbméter vizet tud betárazni. 
Ezen kívül Taksonyban a mostani mezőgazdasági öntözőterületen épül egy öntözőerdő, ahova 
novembertől márciusig ki lehet öntözni a vizeket, és ezen kívül megépül ez a vezeték. És mikor 
belvizes időszak van, amikor indokolt, hogy ne ide lehessen kiöntözni, mert nincs olyan idő, hogy 
normálisan el lehessen szikkasztani, akkor el lehet majd szállítani a vizeket a DTCS-be, de csak 
indokolt esetben. Mert különben a taksonyi mezőgazdasági területen is nyári időszakban igényt 
tartanak erre a vízre, sőt, ők segítenek abban, hogy ezeket a vizeket ki lehessen öntözni azokra a 
területekre. A víz minősége meg már most jelentősen változott, a rekonstrukció során pedig még jobb 
lesz.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: További kérdés? 
 
Ullmann Józsefné dunavarsányi lakos: Surányi Tibor képviselő úrtól szeretném kérni, hogy legyen 
olyan kedves a falióránkat, ami a Városháza falát ékesíti, átállítani zenélősre. Itt a tavasz, és szeretnénk 
hallani a „Tavaszi szél vizet áraszt” dalocskát újfent.  
 
Surányi Tibor képviselő: Hány órakor szóljon? 
 
Ullmann Józsefné dunavarsányi lakos: Minden órában.  
 
Surányi Tibor képviselő: És hány órától? Reggel 8-tól?  
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Ullmann Józsefné dunavarsányi lakos: Nekem elég, ha délben, 3-kor és 6-kor szól.  
 
Lovász Zoltán dunavarsányi lakos: Polgármester asszony beszámolójában említette, hogy van egy 
újfajta adó, milyen adó ez? 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, a szolidaritási adó, illetve hozzájárulás. Ez az idén lépett 
be a költségvetési kiadásaink közé, ennek mértékét is az iparűzési adóink szabták meg. Ez egy 
államilag kiszabott hozzájárulási tétel, Dunavarsány esetében 79 millió forint, ami nem egy kis tétel. 
De úgy vagyunk vele, hogy nekünk hála Istennek van sok adóbevételünk, ezért kell ennyit fizetnünk, 
és úgymond belenyugszunk. Valószínűleg sok kis település nagyon örülne, ha ennyi szolidaritási adót 
kéne nekik befizetni, mert ez azt jelentené, hogy sok az adóbevételük. Ez összefüggésben van azzal, 
hogy az állam az iskolák működtetését és fenntartását átvette, mert ezekből az adókból fogja azokat az 
iskolákat fenntartani, illetve oda beinvesztálni, amelyeknél erre szükség lesz, amelyeket nagyon 
lepusztult állapotban vett át az állam. Ezek nyilván nem a dunavarsányi iskolák lesznek, mert mi 
nagyon jó állapotban adtuk át az iskoláinkat, ide most nem szükséges befektetni.  
Ha nincs több kérdés, akkor elmondom még, hogy a Duna-parton egy 700 méteres gyönyörű 
viakoloros sétányt alakítottunk ki, mellette játszótérrel, ismeretterjesztő táblákkal, padokkal, és 
bíztatok mindenkit, hogy menjenek le, nézzék meg, pihenjenek ott egy kicsit, érdemes, mert tényleg 
nagyon szép. A Sörforrás mögötti területen pedig egy felnőttes játszóteret és grundfoci pályát 
alakítottunk ki, amit a fiatalok már tavaly is előszeretettel használtak. Ez a két beruházás volt még 
tavaly, amiket az elején nem említettem, de bízunk benne, hogy ezeket továbbra is szeretettel fogja 
használni a város.  
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, meghallgattak, és feltették a kérdéseiket. Aki nem kapott most 
megfelelő választ, az továbbra is jöhet hozzánk, illetve írásban fogunk válaszolni. A közmeghallgatást 
bezárom, és mindenkinek további szép estét, és jó éjszakát kívánok.  
 
A jegyzőkönyv 1844 órakor lezárásra kerül. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Gergőné Varga Tünde        dr. Szilágyi Ákos 
      polgármester          jegyző 

 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
 

Herczeg Mariann        dr. Csobolyó Eszter  
      képviselő           képviselő 
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