
2017. április 18-ai rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Herczeg Mariann és Kun László képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
1.) Javaslat a Dunavarsányi Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámoló elfogadására 
2.) Javaslat az ELOHIM Kft. 2016. évben végzett kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
3.) Javaslat a Pagony Kft. koncepciójának megtárgyalására, tanulmányterv 

elfogadására 
4) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelet megalkotására 
5.) Javaslat „Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata 

módosítása a város közigazgatási területének több pontján” településrendezési 
eszközök jóváhagyására, rendelet megalkotására 

6.) Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására 

7.) Tájékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról 
8.) Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál és költségvetési 

intézményeinél 2016. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves 
ellenőrzési jelentés elfogadására 

9.) Javaslat a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2016. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

10.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évben a családi napköziben 
végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 

11.) Javaslat a CO-MEDI-CATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel kötött 
megbízási szerződés felülvizsgálatára 

12.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási és együttműködési 
szerződés felülvizsgálatára  

13.) Javaslat pályázat kiírására a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok 
anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök. rendelet alapján 

14.) Javaslat a 039/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére, pályázat kiírására 
15.) Javaslat a 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás elnevezésű 

pályázat benyújtására 
16.) Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására 
17.) Javaslat „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására, műszaki ellenőr megbízására 
18.) Javaslat a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos 

szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 



19.) Javaslat a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

20. Javaslat a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos 
szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciós munkák és az új gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózat építési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak 
elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására 

21.) Javaslat „Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet készítése és a 
Dunavarsány Építési Szabályzata módosítása” tárgyú beszerzési eljárás lezárására.  

22. Javaslat „Házhoz menő egyszeri zöldhulladék elszállítása” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

23.) Javaslat Vízkárelhárítási Terv elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás 
megindítására 

24.) Tájékoztató a 2017. évi „civil és sport pályázat” elbírálásáról 
25.) Javaslat alapítványok támogatására 
26.) Javaslat egyedi támogatási kérelmek megtárgyalására 
27.) Javaslat utcák elnevezésére 
28.) Javaslat Herczeg János kérelmére kialakuló közterületi út átadására 
 
Zárt ülés: 
29.) Javaslat a „Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím” adományozására 
30.) Javaslat a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményvezetői pályázatának véleményezésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Rendőrőrs 
2016. évi tevékenységéről szóló - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELOHIM Kegyeleti és 
Szolgáltató Kft. 2016. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
melléklete szerinti szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

70/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a hagyományos köztéri rendezvények helyszíneként szolgáló Dunavarsány, 103 helyrajzi 

számú ingatlanon kialakítandó park tanulmánytervét a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

b) az a) pont szerinti tanulmánytervből engedélyezési terv elkészítését, majd az 
engedélyezési eljárás lefolytatását elindítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Polgármester  

 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyományos köztéri 
rendezvények helyszíneként szolgáló Dunavarsány, 103 helyrajzi számú ingatlanon kialakítandó 
park tanulmánytervét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal nettó 121.059.847 forint + Áfa becsült költséggel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Polgármester  

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

72/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel, az 
államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Dunavarsány 
Város Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A Településszerkezeti Terv 1. melléklete szerinti M=1: 10000 méretarányú 

„Szerkezeti Tervlapjának” tartalma helyébe 
a)  a 0123/41 hrsz-ú ingatlan tekintetében a jelen határozat 1. melléklet szerinti 
tartalom, 
b)  a 4672 és 4673 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 2. melléklet 
szerinti tartalom,  
c) a 088 és 036/52 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 3. melléklet 
szerinti tartalom, 
d)  a 0138/31-35, a 0146/62 és a (0145) hrszú ingatlanok tekintetében a jelen 
határozat 4. melléklet szerinti tartalom,  
e) a 471 és 472 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 5. melléklet 
szerinti tartalom lép. 

2. A Településszerkezeti Terv 2. melléklete szerinti „Szerkezeti Terv leírása” érintett 
részei helyébe a jelen határozat 6. melléklete szerinti tartalom lép.  

3. A jelen határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.  
 



4. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Képviselő-
testületének a 112/2016. (VI. 9.) sz. Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv 
Szerkezeti Tervlapja a jelen határozat 1. pontjában meghatározott ingatlanokra 
vonatkozóan.  

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Polgármester  

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

73/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2014. (VI. 17.) számú 
Képviselő-testületi határozatával elfogadott, Dunavarsány Város településfejlesztésével 
és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetéséről szóló szabályzatát a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet 
hatálybalépésével hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város 
Önkormányzat, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 
költségvetési intézményei, nemzetiségi önkormányzatok és gazdasági társaság 2016. 
évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló – jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés melléklete szerinti - éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medical-Provisor Kft. 
Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2016. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 2016. évben a családi napköziben végzett tevékenységére vonatkozó-
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező - szakmai 
beszámolóját elfogadja. 



Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

77/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvetette dr. Békássy 
Szabolcs alpolgármesternek a „Javaslat a CO-MEDI-CATUS Gyógyító és Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés felülvizsgálatára” című napirendi ponthoz 
tartozó határozati javaslat szavazásából történő kizárását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

78/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) megbízza a CO-MEDI-CATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-t a 

dunavarsányi lakosok labormintáinak heti 2 alkalommal történő levételével, 
átvételével, a labormintáknak a Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézetbe 
történő elszállításával és a leleteknek a Rendelőintézetből való visszaszállításával, 
valamint a tartós véralvadásgátló kezelésben részesülő dunavarsányi lakosok 
alvadási paramétereinek heti 1 alkalommal történő ellenőrzésével, bruttó 100.000 
Ft/hó megbízási díjért. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező megbízási szerződés aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

79/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti ellátási és együttműködési szerződést, amely a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójával kerül megkötésre 
azzal, hogy az évente folyósítandó támogatás összege a mindenkori költségvetés 
terhére történik, 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

80/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 

35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás 
szerint. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti pályázati felhívást és a pályázati 
adatlapot a Dunavarsányi Napló következő számában, valamint helyben szokásos 
módon jelentesse meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012. (VI. 

13.) Ök. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a 
DUNAVARSÁNY/K/39/15 helyrajzi számú, kivett udvar művelési ágú ingatlan 
értékesítésére pályázatot ír ki jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a Rendeletben foglaltak szerint az a) pont szerinti 
nyílt pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, valamint az Önkormányzat 
hirdetőtábláján tegye közzé. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló „Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatása” tárgyú a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a 
nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben, 2017. márciusában elfogadott pályázatára támogatási igényt kíván 
benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervén keresztül a felelős 
miniszterhez; 

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a 
Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt a víziközmű felújítására, 
pótlására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 



A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint irányító szerv - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete és Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. február 
6-án elfogadott Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 8. pontjában 
és az ugyancsak 2013. február 6-án elfogadott közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
szóló megállapodás 3.1.1. pontjában foglaltakra, jóváhagyja a Dunavarsányi Közös 
Önkormányzati Hivatal – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete 
szerinti – Szervezeti és Működési Szabályzatát (úgy is mint ügyrendjét). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

84/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” 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 Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási 
munkái” 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: 
- Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u.73.) 
- MB Aszfalt Kft. (3011 Heréd, Hatvani út 43/A.) 
- RBM Úttechnika (2363 Felsőpakony, Szent István u.16. 2. Ép.) 
- Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) 
- Triaut Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

85/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány, Epres 
utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A Hegedüs és Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) ajánlata 
érvényes, 
2. A Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) ajánlata 
érvényes, 
3. Az A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121. 3. ép.) ajánlata érvényes, 
4. A DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata érvényes, 



5. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a DUVIÉP 2000 Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) tette, 
6. Az eljárás eredményes volt, 
7. Az eljárás nyertese a DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.), 
8. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőt. 

b) A szerződés teljesítéséhez szükséges többlet fedezetet a Képviselő-testület a 2018. évi 
költségvetésében biztosítja 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

86/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány, Epres 
utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A Hegedüs és Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) ajánlata 

érvényes, 
2. A MO-MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.) ajánlata érvényes, 
3. Az A-Z KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121. 3. ép.) 1. részre benyújtott 

ajánlata érvényes, 2. részre benyújtott ajánlata érvénytelen, 
4. A Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata 

érvényes, 
5. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a 

Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) tette, 
6. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a 

Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) tette, 
7. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt, 
8. Az eljárás nyertese az 1. részre a Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 

Székesfehérvár, Bakony u. 6.), 
9. Az eljárás nyertese a 2. részre a Dunavarsány 2017 Konzorcium (8000 

Székesfehérvár, Bakony u. 6.), 
10. Az ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges többlet fedezetet a Képviselő-testület a 2018. 

évi költségvetésében biztosítja 
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések 

aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

87/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a "az Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-hálózat 

rekonstrukciós munkák és az új gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építési 
munkák műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiakban állapítja meg: 



1. A Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A) ajánlata érvényes; 
2. Az Impulsor Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 119.) ajánlata érvényes; 
3. Az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft. (2314 Halásztelek, Katona J. utca 45.) 

ajánlata érvényes; 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 

ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft. (2314 Halásztelek, Katona J. utca 45.) tette; 
5. Az eljárás eredményes volt; 
6. Az eljárás nyertese a ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft. (2314 Halásztelek, 

Katona J. utca 45.); 
7. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a 2017. évi költségvetés 

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati 
funkción belül a Képviselő-testület a számlázott szellemi termék rovat terhére 
biztosítja. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-
vel a kivitelezési költség nettó értékének 1,5%-a + ÁFA összegben vállalkozási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

88/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a"Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve, Településképi rendelete és 

azzal összefüggésben Dunavarsány hatályos Építési Szabályzata módosításának 
elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. Pestterv Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.) ajánlata érvényes; 
2. Urban-Lis Stúdió Kft. (1031 Budapest, Kadosa u. 19-21.) ajánlata érvényes; 
3. ACZÉL Városépítész Bt. (1029 Budapest, Badacsony u. 4.) ajánlata érvényes; 
4. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.) ajánlata 

érvényes; 
5. Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. (1111 Budapest Stoczek u. 19.) ajánlata 

érvényes; 
6. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 

Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. (1111 Budapest Stoczek u. 19.) tette; 
7. Az eljárás eredményes volt; 
8. Az eljárás nyertese az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. (1111 Budapest 

Stoczek u. 19.); 
9. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a 2017. évi költségvetés 

biztosítja. 
c) felkéri a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és a további szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

89/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Házhoz menő 
egyszeri zöldhulladék elszállítása" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiakban állapítja meg: 
1. A LÉ-MA Sped Kft. (1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 75.) ajánlata 

érvényes; 
2. A MULTISZINT Kft. (1201 Budapest, Attila utca 62.) ajánlata érvényes; 
3. A MERKON Kft. (1184 Budapest, Lakatos utca 61-63.) ajánlata érvényes; 
4. A Jager Szolgáltató Kft. (10299 Budapest, Ördögárok utca 3.) ajánlata érvényes; 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

MULTISZINT Kft. (1201 Budapest, Attila utca 62.) tette; 
6. Az eljárás eredményes volt; 
7. Az eljárás nyertese a MULTISZINT Kft. (1201 Budapest, Attila utca 62.); 
8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a 2017. évi költségvetés 

Nem veszélyes hulladék begyűjtése kormányzati funkción belül a Képviselő-
testület a egyéb üzemeltetés rovat terhére biztosítja. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a MULTISZINT Kft-vel nettó 
14.500.000 forint + Áfa összegben vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

90/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a„Vízkárelhárítási Terv elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 
1. Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A; 
2. H.P. Mérnöki Iroda Tervező és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, 

Kolosy tér 1/b. 1.em.4.); 
3. Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.); 
4."Ko-Pé-Terv" Kft. (1055 Budapest, Szt. István krt. 13. 2. em. 2/a.) 
5. Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.); 

c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, a b) pont szerinti 
ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

91/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány 



a) programjaira (Hagyományőrző program megszervezése: vendéglátás, érmek, 
díjazás céljára) 75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint támogatást ítél meg a 2017. 
évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. 

b) működésére (Irodaszer, toner, vendéglátási alapanyagok, bankköltség, könyvelési 
díj, projektor beszerzése céljára) 75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint támogatást 
ítél meg a 2017. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat 
terhére. 
Támogató a támogatást 2017. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. 
A célok megvalósítása 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. A 
támogatási összeggel legkésőbb 2018. január 15. napjáig kell elszámolni. A 
támogatási összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási 
szerződés szerint történhet. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira (Vízitelepen 
építőtáborhoz: építőanyag, szakmunkadíj, élelmiszer, üdítő, szállás, program, PR 
költségek megfizetése céljára) 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint támogatást ítél meg a 
2017. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. 
Támogató a támogatást 2017. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A 
célok megvalósítása 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. A 
támogatási összeggel legkésőbb 2018. január 15. napjáig kell elszámolni. A támogatási 
összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint 
történhet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

93/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítása Alapítvány programjaira 
(Hittan táborhoz: buszköltség, étkezési költség, tábor felszerelés költségei megfizetése 
céljára) 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint támogatást ítél meg a 2017. évi 
költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. Támogató a 
támogatást 2017. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok 
megvalósítása 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. A támogatási 
összeggel legkésőbb 2018. január 15. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg 
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára 
a) a „civil pályázat”-ra elkülönített 8.000.000 Ft összegből fennmaradt 200.000,-Ft 

összeget átcsoportosítja a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2017. évi 
tevékenységének támogatására. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

95/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve Térségi 
Közhasznú Mentőalapítványt a mentőállomásuk kapujának korszerűsítésének céljára 
100.000,- Ft-tal támogatja a 2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére, és 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

96/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Naprózsa 
Alapítványt a Naprózsa Nap rendezvény céljára 200.000,- Ft-tal támogatja a 2017. évi 
költségvetés tartalékkerete terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 

§-a alapján, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti Térképkivonatok és a 3. számú melléklete szerinti 
fotódokumentációk alapján a 894/6 és 897/7 hrsz-ú kivett út művelési ágú 
ingatlanoknak Rézvirág utca, a 901/10 hrsz.-ú kivett út művelési ágú ingatlannak 
a Levendula utca, a 876/9 kivett közút művelési ágú ingatlannak a Kökény utca, 
786/6 hrsz.-ú kivett út művelési ágú ingatlannak a Mályva utca, 833/15 kivett út és 
a 833/26 kivett magánút művelési ágú ingatlanoknak a Katonarét utca, a 2094 és 
2084/35 hrsz.-ú kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanoknak a Bodza 



utca, a 038/1 kivett közút művelési ágú ingatlannak a Szeder utca, a 038/4 kivett 
közút művelési ágú ingatlannak a Tündérfürt utca, a 034/11 kivett közút művelési 
ágú ingatlannak a Csorbóka utca, a 3750/74 kivett közterület és 3340 kivett út 
művelési ágú ingatlanoknak a Ezüstfa utca, a 961/2 hrsz.-ú kivett közterület 
művelési ágú ingatlannak a Galagonya utca, a 4104/1, 4103/16 és 4103/17 hrsz.-ú 
kivett saját használatú út művelési ágú ingatlannak a Menta utca, a 4103/1 és 
4102/6 kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanoknak a Kankalin utca, a 
4101/4 kivett saját használatú út művelési ágú ingatlannak a Hérics utca, 4100/4 
hrsz.-ú kivett saját használatú út művelési ágú ingatlannak a Pitypang utca 
elnevezést adja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület elnevezéshez kapcsolódó egyéb 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

98/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 

§-a alapján, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti Térképkivonatok alapján a 3531/4, 3027, 3602/1 hrsz.-ú kivett 
közterület művelési ágú ingatlanoknak a Sziget sor, 107/4, 106/2, 107/5 hrsz.-ú 
kivett közterület művelési ágú ingatlanoknak a Petőfi köz, az 1885/7 hrsz.-ú kivett 
közterület művelési ágú ingatlannak a Szőlő köz, a 033 hrsz.-ú kivett közút 
művelési ágú ingatlannak a Taksonyi út, az 1750/3 hrsz.-ú kivett közterület 
művelési ágú ingatlannak a Nagyvarsányi köz elnevezést adja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület elnevezéshez kapcsolódó egyéb 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 

§-a alapján a 773/13 hrsz.-ú kivett közterület, a 772/15 hrsz.-ú kivett út, a 783/1 
hrsz.-ú kivett saját használatú út, a 905/3, 844/1, 842/1 hrsz.-ú kivett út, a 833/19, 
833/26 hrsz.-ú kivett magánút művelési ágú ingatlanoknak az Epres utca, az 
5022/2, 042/5 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú ingatlanoknak a Neumann János 
utca, az 5041/2 hrsz.-ú kivett út művelési ágú ingatlannak a Bánki Donát utca, 
5025 hrsz.-ú kivett út művelési ágú ingatlannak a Csonka János utca, az 5088 hrsz.-
ú kivett út művelési ágú ingatlannak a Déri Miksa utca, az 5098 hrsz.-ú kivett saját 
használatú út művelési ágú ingatlannak a Kandó Kálmán utca, az 5112 hrsz.-ú 
kivett saját használatú út művelési ágú ingatlannak a Pollack Mihály utca, a 
3750/15 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú ingatlannak a Folyam utca, az 1953, 
az 1986, a 2084/13 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú ingatlanoknak a Sport 
utca, az 1875/1 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú ingatlannak a Domb utca, a 
949/2, 947/5 hrsz.-ú kivett út és 948/5 kivett saját használatú út művelési ágú 
ingatlanoknak a Szabadkai köz, a 770, a 778/7, a 780/5, a 786/13, a 788/6, a 789/1, 
a 790/5, a 757/3, a 752/1 hrsz.-ú kivett út, a 772/3, 773/4 hrsz.-ú kivett közterület, a 
783/4, 779/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanoknak a 
Gyöngyvirág utca, a 773/14 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú ingatlannak a 
Hóvirág utca, a 778/15, 778/16 kivett út művelési ágú ingatlanoknak az Attila utca, 



a 4900 hrsz.-ú kivett közterület, 07/4 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú 
ingatlanoknak a Homok utca, a 215/1 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú 
ingatlannak a Hősök útja, a 174/2 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú 
ingatlannak a Hősök tere, a 819/18 hrsz.-ú kivett út művelési ágú ingatlannak a 
Pozsonyi utca, a 3601 hrsz.-ú kivett közterület, a 3807 hrsz.-ú kivett saját 
használatú út művelési ágú ingatlanoknak a Nagyvarsányi utca, az 1787/2, 1784/2, 
1783/5, 1779/2, 1776/2, 1775/4, 1771/4, 1763 hrsz.-ú kivett út, az 1772/4, 1753/1, 
1750/4, 1750/3 hrsz.-ú ingatlanoknak a Temesvár utca, a 17, 60, 62, 84, 969/10, 
970, 969/30 hrsz.-ú kivett közterület, a 0158 kivett közút művelési ágú 
ingatlanoknak a Vasút sor elnevezést adja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület elnevezéshez kapcsolódó egyéb 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Herczeg János (a továbbiakban: Tulajdonos) 2336 Dunavarsány, Ősz utca 3. szám 

alatti lakos kérelmére elfogadja jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 028/16, 028/17 
és 028/25 helyrajzi számú ingatlanok telekcsoport újraosztását. 

b) elfogadja a Tulajdonos részéről felajánlott újonnan kialakuló 028/32 helyrajzi 
számú kivett, helyi közút ingatlan ingyenesen történő átadását az ingatlan 
termelésből történő kivonását követően, azzal a feltétellel, hogy a telekalakítással 
és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek, 
illetékek és díjak, valamint a kialakuló új közút birtokbaadás előtti kitűzése és 
annak szükséges és indokolt járhatóvá tétele a kérelmezőt terhelik. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pontban meghatározottak szerinti 
ajándékozásról szóló megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Zárt ülés: 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

101/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány 
Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.) önkormányzati 
rendelete alapján Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető címet ítél meg a 2017. évben 
Dr. Kun Lászlóné (2336 Dunavarsány, Árpád u. 4.) részére. A rendelet alapján a cím a 
Dunavarsányi Napok programsorozat keretében kerül ünnepélyesen átadásra a kitüntetett 
közalkalmazott részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2017. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztere által a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére meghirdetett pályázatra 
beérkezett – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező – 
érvényes pályázatot véleményezte, és javasolja a pályázó, Zezula Tibor újbóli 
kinevezését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


