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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 18-án, a Városháza 
dísztermében, 1707 órai kezdettel megtartott, rendes, nyílt üléséről.  
 
Pult Név  
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 
13 Tyukodi-Bihari Zsuzsanna 0 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeinket, 
képviselőinket. Surányi Tibor képviselő úr külföldön van, ő nem tud részt venni a mai ülésen, rajta kívül 
mindenki megérkezett, tehát a testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Először kérem, hogy 
szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítőkről, javaslom Herczeg Mariann képviselő asszonyt és Kun László 
képviselő urat megválasztani. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 17:08  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks 
dr. Békássy Szabolcs Igen 
dr. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Mekler Andrea Igen 
Száger Gyula Igen 
Surányi Tibor Távol 
 

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

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

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni, a meghívóban 
közöltektől egy kicsit eltérően. Először is a zárt ülésre szeretnék egy napirendi pontot felvetetni, amely a 
„Javaslat az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezésére”. 
Ezen felül szeretnék előre hozni 3 napirendi pontot. Először az 5. napirendi pontot szeretném, ha tárgyalná 
a testület, amelyben a Dunavarsányi Rendőrőrs beszámolóját tárgyaljuk. Köszöntöm őrsparancsnok 
asszonyt és a megbízott kapitány urat. Utána a 9. napirendi pontot javaslom tárgyalni, ahol az ELOHIM 
Kft. számolna be, és a 26. napirendi pontot, amikor a Pagony Kft. látványtervét tárgyalja a Képviselő-
testület. Tehát a napirendi pontok a következők:  
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 
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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. 
Aki egyetért a módosításokkal korrigált napirendi pontokkal, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 17:09  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
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Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
Surányi Tibor Távol  
 

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 
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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 
 

Napirend előtt: 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Az előző testületi ülés óta eltelt időszak határozatait mindenki 
megkapta, ha ezekkel kapcsolatban van valakinek megjegyzése, azt kérem elmondani.  
A bankszámlánkról szeretnék tájékoztatást adni. Mai napon a költségvetési számlánkon 329.846.743,-Ft 
van, tehát az önkormányzat anyagi helyzete stabil, kifizetetlen számláink nincsenek, és várjuk, hogy 
elkezdhessük azokat a feladatokat, amelyeket a költségvetésünkben beterveztünk.   
Szépen megünnepeltük a nemzeti ünnepünket március 15-én. Több megbeszélést tartottunk a Pagony Kft-
vel, hiszen egy elég komoly munkával bíztuk meg őket. Április 3-án volt Szennyvíztársulási ülés, ahol a 6 
település megtárgyalta a közelgő közgyűlés napirendi pontjait. Április 6-án megvolt a DPMV Zrt. 
közgyűlése, ahol tisztújítás is történt. Lejárt az 5 éves mandátuma mind az igazgatóságnak, mind a 
könyvvizsgálóknak, vezetőknek. Megválasztotta a közgyűlés a régi-új vezetőket. Elfogadta a beszámolót a 
21 önkormányzat képviselője. Sárosi úr a társulási ülésen a polgármestereknek ígéretet tett arra, hogy egy 
olyan kimutatást fog elküldeni, amiben leírja, hogy a mérlegben milyen eredményt látunk Dunavarsány 
tekintetében, és ő ezt miért nem egészen így gondolja. A tavalyi megegyezésünk az volt a DPMV Zrt-vel, 
hogy egy nullás eredményt szeretnénk látni az idei mérlegbeszámolóban. Ezzel szemben a 6 település 
vonatkozásában egy elég magas mínusz szerepel. De igazgató úr ezt megmagyarázta. /Ismerteti a DPMV 
Zrt. ide vonatkozó levelét/ Tehát a korrigált eredményt 6.000.029 Ft-ban állapította meg. Ezt a levelet én 
Sárdi Károly gazdasági igazgatótól kaptam meg.  
Cigány szavalóverseny volt a Művelődési házban április 8-án. Április 11-én pedig a Magyar Költészet 
napját ünnepeltük meg méltóan, egy nagyon szép műsorral. Részt vettem egy helyi védelmi bizottsági 
ülésen, ahol a helyi árvíz- és belvízvédelemről számoltam be. Az ülésen többféle beszámolót tártak elénk 
az ott megjelenő hatóságok. Elmondták az ár- és belvízvédelmi vízkáreseményekre történő felkészülést, 
mi is beszámoltunk a téli időjárás során történt eseményekről, a megtett intézkedésekről, ár- és belvíz 
elleni védekezésről. Egyedül Dunavarsány a környékbeli települések közül, ahol belvízvédelemmel kell 
foglalkozni. Egy település sem számolt be ilyen feladatról. Viszont az nagyon jó benyomást keltett, és 
nagy örömmel fogadták a szakemberek, hogy ezen a testületi ülésen vízkárelhárítási terv elkészítését fogja 
elindítani a Képviselő-testület, ami biztos, hogy sok pénzbe fog kerülni nekünk, mire ebből láthatóan 
eredmény születik. Tűz és hulladékügyben is beszámolókat tettek az ott megjelent hatóságok. Azért 
tájékoztatom a testületet, mert ezekkel kapcsolatban nekünk is vannak helyi teendőink. A lakosság felé 
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mind a rendeleti szabályozást, mind pedig egyéb tájékoztatásokat az újságban meg fogjuk jelentetni. 
Illetve mindig folyamatosan, írásban is láthatják a lakosok, hogy nekik milyen kötelezettségeik és 
teendőik vannak. Mert ne csak az önkormányzattól kell elvárni, hogy tegyen ezekért a dolgokért, hanem 
ebben a lakosságnak is van teendője.  
A következő események állnak előttünk: Április 19-én Tisztavíz Kft. taggyűlése, és 20-án lakossági fórum 
a szennyvízhálózatunk bővítése, rekonstrukciója témában. Mindenkit szeretettel várunk és bíztatunk, hogy 
jöjjön el erre a megbeszélésre, hiszen fontos információkat fognak megtudni. Április 21-én Domán Gergő 
fotókiállítását tekinthetik meg a Művelődési házban. Április 28-án lesz egy zongoraátadó a Zeneiskolában. 
A KLIK vásárol egy zongorát az iskola számára, és ünnepélyes keretek között kerül átadásra. Április 30-
án a szokásos és hagyományos szerenádozó utcabál lesz. Május 1-jén futóverseny kerül megrendezésre, 
immár 15. alkalommal, Herendi Péter, a Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület vezetője szervezésében. 
Május 6-án hivatalosan is és ünnepélyes keretek között átadjuk a tűzoltószertárt a Halász Lajosné utcai 
ingatlanon, amelyet tavaly vásároltunk, egy nagyon nagy létszámú vezető megjelenésével lezajló, szép 
ünnepség lesz. Május 6-án lesz még este az Árpád-bál, valamint a Liza Tanító Néni Alapítvány 
szervezésében egy rajzverseny Nagyvarsányon. Kérdezem, hogy van-e valakinek az elmondottakhoz 
hozzáfűznivalója? 
 
dr. Csobolyó Eszter képviselő: Nem is az elmondottakhoz szorosan kapcsolódik, amit mondani 
szeretnék, hanem az elmúlt időszakunkhoz. A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány elnökeként 
szeretnék egy-két dolgot újra itt a testület és a jelenlévők előtt megbeszélni. Köztudomású, hogy 
alapítványunk 26 évvel ezelőtt a város által létrehozott alapítvány, ami úgy érzem, az elmúlt évek 
nehézségei után végre megtalálta újra a helyét, betölti feladatát. Pl. a rovásírás állandó bevezetésével az 
iskolában, vagy a sikeres programjaink lebonyolításával egyaránt. Minden évben, mint ahogy a város civil 
szervezetei is az alapítvány beszámol a testületnek, már csak azért is, hiszen nagyon komoly támogatást 
kap az alapítványunk, amit ezúton is nagyon köszönünk, és a jövőben is nagy bizalommal vagyunk. Ennek 
a támogatásnak egy töredéke, amit maradékként a sportalapból kapunk, és ezt az alapot, konszenzus 
alapján, kifejezetten olyan sportolóknak adunk át, akik mögött nincsen civil szervezet, akik 
Dunavarsányhoz kötődnek, és olyan sportteljesítményt nyújtanak, vállalnak, ami igazán támogatásra 
méltó. Ez így volt az elmúlt időszakban is. Vannak evezőink, jojósaink, súlyemelőnk, és sok olyan 
varsányi lakos, akikre büszkék lehetünk, és büszkék vagyunk mi is, hogy egy kicsit részt tudunk vállalni 
az ő sikereikben. Magam is értetlenül álltam azon megkeresések előtt, amik az elmúlt időszakban érkeztek 
hozzám, ezzel a sporttámogatással kapcsolatosan, és kérdezték, hogy mi alapján, hogyan járunk el. Az 
értetlenségemnek legnagyobb okát az adta, hogy forrásként olyan személyeket jelöltek meg, akik pontosan 
tudják, hogyan működünk, és hogyan járunk el a támogatás során is. Ezúton is tisztelettel kérem, és 
jelzem, most is boldogan válaszolok minden kérdésre, és mikor ennek itt volt az időszaka, akkor is 
megtettem. És a legegyenesebb út továbbra is az, ha közvetlenül hozzánk futnak be ezek a kérdések, és 
akkor ezt meg tudjuk beszélni. Ha pedig az ideje elment, akkor akár utána is. Köszönjük a támogatást, 
várjuk a kérdéseket a jövőben is, és ha kérdés van, bármikor válaszolunk, akár most is, pont azért, hogy 
ezeket az értetlenkedéseket, folyosói kacsákat el tudjuk kerülni. Köszönöm szépen.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen, ehhez nem tudok mit hozzászólni, csak annyit, 
hogy megköszönöm a munkáját az alapítványnak, mert úgy gondolom, hogy hasznos és jó tevékenységet 
végeznek. És, hogy az utóbbi években még tudunk is pénzt tenni az alapítványba, jó dolog, mert tényleg 
kiegészíti azt a kört az alapítványi támogatás, akik más forrásból nem jutnak támogatáshoz, akik, úgy 
érezzük, hogy értékes és kiemelkedő feladatot végeznek.   
Egy fontos dolgot nem mondtam még el, a testület előtt nem volt nyilvános az információ. Március 27-én 
kaptam egy hivatalos levelet Szalócról, a testvértelepülésünk megbízott polgármesterétől, ezt szeretném 
elolvasni. /Ismerteti a levél tartalmát./ Mi továbbra is tartjuk a kapcsolatot a testvértelepülésünkkel, hiszen 
ez a kapcsolat nem polgármesterfüggő, nem is a jelenlegi polgármesterek kötötték meg, hanem ez egy 
folyamatos dolog. Bízunk benne, hogy a 2 település között a jó kapcsolat továbbra is meg fog maradni.  
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1.) Javaslat a Dunavarsányi Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 
elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm Németh István rendőr őrnagy urat, a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét és Kovácsné Szabó Mártát, a rendőrőrsünk 
vezetőjét. Mindenki megkapta a beszámolót, Egy nagyon tartalmas és mindenre kiterjedő, szép 
beszámolót láthattunk. Ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van a megjelent vendégeinkhez, illetve 
valamiféle kiegészítése van, akkor kérjük elmondani. Mi folyamatosan kapcsolatot tartunk az 
őrsparancsnok asszonnyal, ha bármilyen jellegű felvetésünk, problémánk, kérésünk van, azokat meg 
tudjuk beszélni, és történik is intézkedés. Ezek nyilván nem szerepelnek ebben a leírásban. A 
beszámolóban főleg statisztika van, de mi nap, mint nap kérjük a rendőröket valamilyen feladat 
elvégzésére. Ezek a saját kis belső dolgaink. Megadom a szót Herczeg Mariann képviselő asszonynak.  
 
Herczeg Mariann képviselő A dunavarsányi őrs létszámával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy be 
van töltve minden állás, és ami lehetőség van, az kiaknázásra került-e, és ez elég-e ahhoz, hogy itt a 
Dunavarsány-Délegyháza-Majosháza környékén jól működjön a rendőrőrs? 
 
Németh István rendőr őrnagy: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Azon dolgozom, hogy mind a 
dunavarsányi, mind a dunaharaszti rendőrőrsöt feltöltsem, tehát a Duna ezen oldalán az állomány 
feltöltésre kerüljön. Tavaly szeptember 1-jén 17 fő próbaidős rendőrt kaptunk, őket jó eséllyel a nyáron 
kinevezzük. Ebből 4, illetve 5 fő fog a dunavarsányi rendőrőrsön állományba kerülni. Jelen állás szerint 6 
fő járőri hely van, illetve 6 fő körzeti megbízott. Ezek a státuszok nyárra feltöltésre kerülnek. Ezeken a 
státuszokon most is vannak már rendőrök, csak éppen még nem végezték el az iskolát, június végén fogják 
befejezni. Ahhoz, hogy 24 órás lefedettség legyen az őrsön, 8 fő szükséges, hiszen 4 váltásból áll az a 
rendszer, ami most vezénylési forma, és azon felül még marad erő, tehát megoldható a 24 órás lefedettség, 
viszont ahhoz szükségesek a központilag elrendelt, illetve az önkormányzat által biztosított túlórák. 
Tekintettel arra, hogy vannak olyan dolgok, mint szaktanfolyamok, határrendészeti feladatok, éves 
szabadságok kiadása, stb., amik miatt megerősítő erőt kell ide vezényelni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor 
felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dunavarsányi Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről szóló - jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 17:33  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
2.) Javaslat az ELOHIM Kft. 2016. évben végzett kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm Zoltán Miklós urat, az Elohim Kft. ügyvezető 
igazgatóját. Minden bizottsági ülésre eljött az ügyvezető igazgató úr, ezt köszönjük szépen. Minden 
felmerülő kérdésre válaszolt. Kérdezem, hogy most van-e valamilyen kiegészítése a beszámolóhoz? 
 
Zoltán Miklós ügyvezető: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A két bizottsági ülésen a feltett 
kérdésekre válaszoltam, igazából mással kiegészíteni a beszámolót nem szeretném, de ha ha van kérdés, 
akár a jövőt illetően, akár az elmúlt időszakot illetően, akkor nagyon szívesen válaszolok.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra teszem 
fel a határozati javaslatot. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELOHIM 
Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 2016. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
melléklete szerinti szakmai beszámolóját elfogadja. Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon 
igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 17:35  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
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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  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
3.) Javaslat a Pagony Kft. koncepciójának megtárgyalására, tanulmányterv elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm Csaba Kingát és Román Péter Attilát, akik végigvitték 
ezt a tervezést, és néha nem volt könnyű dolguk, ezt elismerem, mert időnként még mi sem voltunk 
biztosak abban, hogy mit akarunk. Ehhez kellettek azok az ötletek, azok a gondolatok, amelyeket 
meglátva kialakulhatott az a szépen összeállított, igényes, most már minden részletre kiterjedő 
tanulmányterv, amivel már a testület eljut odáig, hogy látja, hogy milyen lesz a tér, ha ebben a formában 
megvalósul. Hogy a tér alatt mi van, az is fontos kérdés, és az is ki van bontva ebben a tervben. És már 
egy költségvetést is kaptunk, amely nagyságrendileg általunk meghatározott, de mégis egy becsült összeg, 
mert előre pontosan nem tudtunk semmit, hogy mi mennyibe kerül. Ezt még nem is lehet tudni, amikor 
elkezdünk valamit ilyen mértékben átalakítani. Ez az összeg egy olyan összeghatár volt, amelyet azt 
gondoltuk, hogy egy térre ráköltve nagyon sok mindent meg tudunk valósítani, és szép és jó 
rendezvényteret kapunk. Hiszen ez egy rendezvénytér lesz, nem pedig egy park. Olyan dolgoknak is meg 
kell felelnie, ami ha csak egy park lenne, akkor nem kéne olyan gondosan aláépített alépítményeket 
tervezni. Így ezeket már tudva, ismerve és eldöntve, ez az összeg valamennyivel több, mint amit a 
Képviselő-testület lélektani határként megszabott. Ez a frissen összeállított anyag most került a kezünkbe, 
úgyhogy ezt mindenki nézze meg. De nyilván az előző tárgyalásokon eljutottunk abba a fázisba, hogy 
ezek mind tudottak voltak, amik ebben szerepeltek. Tehát ebben a tervezetben nagyon újdonság nincsen, 
csak egy gondosan összeállított koncepció. Az árat is nagyjából tudtuk az előző bizottsági ülésen és a 
megbeszéléseken. Csak ismertetni szeretném, hogy ez nettó 121.059.858,-Ft-ban áll meg, a gépészeti 
munkákkal, alépítményekkel, a vízelvezetésekkel, egyebekkel együtt. Ez bruttó összegben 153.746.020,-
Ft. A mi 100 ezer plusz áfás értékünk – nekünk az áfa nem is igazán jelent semmit, hiszen mint 
önkormányzat, nem vagyunk áfa visszaigénylők – tehát nekünk a bruttó összegekből kell kiindulni. 
Gyakorlatilag a bruttó 127 millió forintból lett így bruttó 153 millió forint. Azt kell eldöntenie most a 
Képviselő-testületnek, hogy kíván-e ebből a tervezetből, a térből valamit kivenni, elvenni, mert tudtommal 
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vannak olyan tételek, amiken lehet változtatni, és lehet olcsóbb anyagokból csinálni, illetve elhagyni. A 
Fejlesztési Bizottság az út megemelését nem javasolta a Kossuth Lajos utca tér előtti részén. Ha ez 
elmaradna, akkor az bizonyos összeggel kevesebbé tehetné ezt az árat. Magam részéről, hogy már látom a 
látványtervet, nem szeretném, ha nem lenne, és ezt elmondtam a bizottsági ülésen is. Az pont egy olyan 
jól bevált dolog, mint ami itt a Hivatal előtt is megjelenik. Bár ennek az volt a funkciója, hogy az épületet 
a térrel összhangba hozza, látványban összetartozó kompozícióvá tegye. De én úgy látom, hogy ennek 
egyéb funkciója is van. A lassítás szempontjából nem lenne olyan lényeges, mert ha az útról fordulnak be 
a Kossuth Lajos utcába az autók, akkor eleve lassan mennek, mert kanyarodnak, de innen esetleg mehet 
egy nagyobb sebességű forgalom odáig. És talán az az útkiemelés arra késztetné az embereket, hogy 
benézzenek arra a térre, amire, ha megépül, érdemes lesz ránézni, mint ahogy a Városháza épületét is 
érdemes megcsodálni. Átadnám a szót a képviselőknek. Mit gondolnak a tervről?  
 
Száger Gyula képviselő: A Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta elég hosszasan ezt, a 
végére nagyon szépre sikerült tervet. Abból indultunk ki, hogy a Képviselő-testület 100 millió forint 
környékére állította be a tér költségvetését, abban bíztunk, hogy annyiból ki tudunk hozni egy nívós teret, 
vagy parkot. Már látom, hogy elég szépen haladunk lefelé az árral, most 121 millió forintnál tartunk. A 
bizottsági ülésen beszélgettünk, hogy mivel lehetne még takarékoskodni, vagy elhagyni dolgokat, ami az 
összeget 100 millió forint környékére állítaná be. Ennek az egyik módja, valóban a Kossuth utca 
megemelésének elhagyása, ami olyan 25-30 méter hosszúságban van tervezve, és ami kb. 15-20 millió 
forintba kerülne. Hozzátéve, hogy a vízelvezetés, nem tudom, hogy benne van-e. Mert ott így még elég 
komoly átalakításokat kéne csinálni. Polgármester asszony említette, hogy forgalomlassítási szempontból 
a Városháza előtt az emelés nagyon jól bevált, de említette a másik funkcióját is, hogy a térrel összekötve 
így egy egységet képez a tér és az épület. Ott a Művelődési ház előtt ez nem képezne egységet, mert 
szemben egyéb üzletek, és a Vankó bolt parkolója van, amiknek a parkolói lejjebb kerülnének kb. 30 cm-
rel. Forgalomlassítási szempontból pedig nincs funkciója, mert szerintem innen már nem tud olyan nagy 
lendületet venni senki autóval, mivel a Vankó bolt előtt is, és a jobb oldalon lévő kis üzleteknél is akkora a 
forgalom, hogy nem lehet a Kossuth Lajos utcán csak 30-40 km/h-s sebességgel haladni. A magasítással 
elveszne még 4 db parkolóhely is. Tehát ezt a magasítást a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem 
javasolja. A másik dolog, hogy tudnánk spórolni a felhasznált építőanyagokkal azzal, hogy az andezit 
burkolatot egy nagyon jó minőségű viakolorra lehetne cserélni, amivel közel 15 millió forintot tudnánk 
megspórolni. Ezt a két dolgot emelte ki a bizottságunk, a terv többi részével nagyon meg volt elégedve a 
Bizottság. Azzal már nem foglalkoztunk, hogy ez az engedélyeztetési eljárásba hogyan kerüljön bele, 
hogy engedélyeztetjük-e a magasítást is, és utána vagy megépítjük, vagy nem. De az volt a véleményünk, 
hogy ha engedélyeztetjük, akkor előbb-utóbb úgyis megépítjük. Úgyhogy ezt a két javaslatot ajánlom a 
Képviselő-testületnek megfontolásra, és megtárgyalásra. Köszönöm szépen.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Először is szeretnék gratulálni a tervező irodának, mert a lehetőségekhez 
képest nagyon szép tervet tettek le elénk. Az én véleményem, amit a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy 
gratulálok a munkájukhoz, de szerintem Dunavarsány nincs kész egy ilyen tervhez, és nem ez a 
legfontosabb az életünkben. A másik dolog pedig az, hogy én nem tudok olyan testületi döntésről, ami 
bármilyen tervezett összeget is meghatározott volna, ilyen testületi döntés nem született, márpedig a 
testület az, aki ezt eldöntheti. Folyosói beszélgetések voltak, ez tény, de testületi döntés nincs róla, és úgy 
gondolom, hogy a költségvetésért a város testülete a felelős, nem a folyosói beszélgetések. Köszönöm.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük. Igen, de igazából költségvetést ez jelen pillanatban 
nem érint, az idei költségvetésben ez a tétel nincs benne. Itt most bármit mondhatunk. Mondhatjuk azt, 
hogy 50 millió forint, és akkor a felét lehúzzuk. Mondhatjuk azt, hogy 200 millió forint, mert most van itt 
a testület előtt ez a kérdés, de valamiből el kellett indulniuk a tervezőknek. De nyilván nem mondjuk, 
hogy 200 millió forint, mert akkor már valamilyen nemes anyagból készülnének bizonyos dolgok a téren, 
vagy még igényesebb dolgokat tennénk a térre, de egyelőre erről a testület még semmit nem döntött, mert 
nem került a testület elé ez a téma. Ez most egy kicsit furcsa felvetés, mert a testület ezzel kapcsolatban 
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még nem is szavazhatott. Egy szavazásunk volt eddig, hogy megbíztuk a Pagony Kft-t, hogy körülnézzen, 
és tegyen elénk egy olyan tanulmánytervet, amiből tudunk gazdálkodni elsőre. Volt egy csomó egyeztetés, 
amik a téren lévő elvárásokat próbálták meghatározni, nem kevés ütközéssel, hiszen tényleg úgy volt, 
hogy nem tudtuk pontosan, hogy mit is szeretnénk. Voltak olyan pillanatok is, amikor arról volt szó, hogy 
hagyjuk az egészet. Valószínű, hogy még nagyon sok idő lesz, amíg az első kapavágást ott 
megcsinálhatjuk, mert még az engedélyes terveket be kell szerezni az első tanulmánytervhez, és ez egy 
hosszú folyamat lesz. Én is gondban voltam, hogy mi az az első irányvonal, amit meg kell tennünk ahhoz, 
hogy valamit lássunk, hiszen nem tudtuk pontosan, mit fogalmazunk meg, a képzeletünk szárnyalt 
természetesen, de mégis gátat szabnak a jelenlegi állapotok. Nem volt egyszerű ennek a tervnek az 
elkészítése. Az ár tényleg egy lélektani ár volt, mert ha az ember azt mondja ki, hogy egy térre 100 millió 
forintot elköltünk, akkor igen, ez egy óriási összeg, de én úgy látom, hogy nem lehet ezt megvalósítani 
100 millió forint alatt. Ha csak térkővel leburkoljuk az egészet, az is egy hihetetlenül magas ár, még az is 
nagyon sokba kerül. De ha már csinálunk valamit, akkor mégis egy kicsit több legyen, mint egy sima 
leviakolorozott terület. Szerintem ez egy visszafogott, de mégis mutatós terv, nincs annyi sok extra benne, 
hogy azt mondanánk, hogy Úristen, nehogy már ilyet csináljunk ide magunknak, mikor rossz a 
helyzetünk, ami egyébként hála Istennek nem is igaz, mert a város anyagi helyzete nem mondható 
rossznak. De természetesen visszafogottan kell bánni ezekkel a nem kötelező, és nem létfontosságú 
fejlesztésekkel. Én azt mondom, hogy mire ennek a ciklusnak a végére érünk, próbáljuk meg 
megvalósítani, hogy hagyjuk rá a város lakóira és az utókorra ezt a teret, ami egy szép, látványos és élhető 
pihenőhelyként is működhet, amikor éppen nincs rendezvény. És ugyanezt, illetve hasonlót szeretnénk 
majd Nagyvarsányon is látni, de hogy az milyen volumenű lesz és hogyan lesz kialakítva, az egy 
következő történet lesz. Én úgy látom, hogy van arra reális esélyünk, hogy ebben a formájában ezt a teret 
meg tudjuk valósítani. Nem rögtön, nem egyszerre, hanem lépésenként. Az árral kapcsolatban pedig csak 
annyit, hogy én jóval többre számítottam, annak ellenére, hogy 100 millió forint nagyon nagy pénz, de 
mégis azt mondom, hogy 100 millió forintból nem lehet ezt a teret azzá kialakítani, amit elképzelünk. 
Tehát én azt javaslom, hogy ezeket a tartalmakat fogadjuk el, ha már ezt a teret meg akarjuk valósítani, 
mert ezek nem annyira luxus dolgok, amiket ne tudna egy város közössége elfogadni, és megérteni, hogy 
értük van, és nekik készült. Praktikai szempontokat figyelembe véve is jónak tartom, hiszen el fog férni 
majd a rendezvénysátor, és addig, amíg ki nem visszük innen a városnapi rendezvénysorozatunkat, meg 
tudjuk tartani itt a programok nagy részét továbbra is. Mert annak viszont nem látom most reális esélyét, 
hogy a fejlesztési területünkre ki tudnánk vinni a rendezvényeinket. De természetesen azon is gondolkodni 
kell az elkövetkezendő években, és az is feladatunk lesz, hiszen lüktet, fejlődik, nő és változik a városunk, 
de akkor is itt marad egy szép tér, amit utána továbbra is lehet használni. Békássy alpolgármester úrnak 
adom meg a szót.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Köszönet a tervezőknek, hiszen nagyon sokféle álláspont alapján 
kellett egyfajta konszenzusra jutni az előttünk álló terveket illetően. Herczeg Mariann képviselő asszony 
szavával a tekintetben teljesen egyetértek, hogy valóban képviselői döntés a projekt költségvetését illetően 
nem született, azonban a folyosói beszélgetésnél talán egy kicsit több volt az a tervezői egyeztetés, ami 
több alkalommal volt. Ezen elhangzottak bizonyos összegek, víziók, hogy milyen összegből lehet ezt 
megvalósítani. Úgy gondolom, hogy két dologban született ezeken a megbeszéléseken konszenzus. 
Egyrészt, hogy a Dunavarsányi Napok rendezvény lehetőség szerint maradjon benn, ebben a 
környezetben, illetve, hogy a 200 millió forint környékére vizionált megvalósítási összeg inkább a 100 
millió forinthoz közelítsen. Ezen tények ismeretében, illetve a szakbizottság munkájának tiszteletben 
tartása mentén én arra tennék javaslatot, hogy még egy picit próbáljunk a költségeken spórolni, és 
fontoljuk meg, hogy a Kossuth Lajos utcai kiemelés jelen megvalósításban még ne kerüljön kialakításra.  
Hiszen hosszú távú terveink között szerepel, hogy a Kossuth Lajos utcát egyfajta sétáló utcává alakítsuk, 
és valamilyenfajta kiemelt burkolattal próbálnánk ellátni, és lehet, hogy az akkori megvalósítás kapcsán 
jobban tudnánk a térhez illeszteni ezt a területet. Ez csak egy vélemény természetesen, a többi képviselő 
véleményét is kíváncsian várom, de én a Bizottság álláspontját javaslom elfogadni. Köszönöm szépen.  
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Herczeg Mariann képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy talán a testületi ülésre lesz információ 
arra, hogy a Művelődési ház mögötti parkoló kijárata megoldható-e? Mert szép, hogy oda hátra parkoló 
van tervezve, viszont ha nem lehet onnan kimenni, akkor gyakorlatilag egy használhatatlan parkolót 
fogunk megépíteni. Mert a másik utca, ami egyelőre Névtelen utcának van elnevezve, annyira keskeny, és 
mivel ingatlanokkal van körülvéve, a szélesítésére sincs lehetőség, akkor gyakorlatilag csinálunk egy zárt 
parkolót, amiből kihajtani nem lehet, ha a vasút felé nem kerül megoldásra a kihajtás. A Művelődési ház 
felől meg ugye be lett zárva a kihajtás, ahogyan most működik, hogy körbe lehet menni. Tudja valaki, 
hogy hány parkolóhely kerül kialakításra? 27 parkoló. De oda behajthatunk, viszont nem fogunk tudni 
kihajtani belőle. Ez lenne a kérdésem, és ha erre valakitől választ kapnék, azt megköszönöm.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Amit itt látunk, az egy koncepcióterv. A testület előtt álláspontunk szerint az a 
két döntési alternatíva van ma, hogy egyrészt megvitassa a tervet, amit most teszünk. Másrészt döntsön 
arról, hogy mennyi az annyi, hogy a jelenleg a koncepció alapján becsült költséget mennyiben határozza 
meg. És elhangzott a Bizottságnak egy módosító javaslata, ami arra irányul, hogy a kiküldött 
koncepcióhoz képest milyen eltéréssel javasolják ezt a koncepciót elfogadni. Ezt követően, ezen 
instrukciók alapján a tervező csapat el tudná készíteni az engedélyezési tervdokumentációt. Ennek a 
tervdokumentációnak az egyeztetéséhez tartozna, hogy a Közlekedési hatósággal, a MÁV-val lefolytassák 
azokat a tárgyalásokat, aminek az eredményeképpen körvonalazódik, hogy a tervet hogyan és miképpen 
tudják megvalósítani. Az előzetes egyeztetésekre a mai napig még információk nem érkeztek, ha most 
dönt a testület, akkor az engedélyezési tervdokumentáció előtt kerülnének tisztázásra, de értelemszerűen 
akkor is lehet még módosítás a történetben. A másik dolog, amire felhívnám tisztelettel a figyelmet, hogy 
ezt a területet ugyancsak nem tudjuk, hogy milyen változások fogják érinteni. Beszéltünk a Budapest-
Belgrád vasútvonal megépítéséről, hogy mennyire érinti ezt a beruházást. A tervezést ez a bizonytalansági 
tényező nem tudja hátráltatni, hiszen a testület szeretné, hogy ez a terv elkészüljön, de értelemszerűen, ha 
a jövőben konkrétumok derülnek ki, és ez mégis érinti a területet, az érintheti a tervek megvalósítását is. A 
költségvetésről annyit, hogy ez egy becsült összeg, de tapasztalatból tudjuk, hogy a megvalósítás során 
20-25 %-kal magasabb költséggel kell számolni. Tehát nem a tervezői költségbecslés szerinti 
előirányzatot kell jövőre betenni a költségvetésbe, hanem egy magasabb költséget. Jelen esetben az 
engedélyezési tervdokumentáció szakhatósági egyeztetései után dől el, hogy mennyire kivitelezhető a 
kihajtás. Ha a Budapest-Belgrád vasútvonal megépül, akkor kötve hiszem, hogy túl sok parkolási 
lehetőségünk lesz azon a területen, de annyi sok bizonytalanságot tartalmaz még ez a terület, hogy jelen 
pillanatban nincs olyan szakember, aki biztos válaszokat tudna adni, illetve aki adhatna, az nem adhat 
még, mert nem publikusak az információk. Legalábbis erre jutottunk a MÁV-val történő előzetes 
egyeztetések során. Szóval jelen pillanatban ebből döntési szinten többet kihozni, ami Önök előtt van, nem 
lehet. Ha elfogadják az összeget, akkor ez egy irányösszeg, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez 
jelentősen több lesz, amikor ezt a parkot ezekkel a paraméterekkel meg akarjuk valósítani, az eddigi 
gyakorlati tapasztalatok legalábbis ezt mutatják. A jövő évi költségvetés tárgyalásánál kell eldönteni, hogy 
ez vállalható-e egy parkkal kapcsolatban, amit rengeteg bizonytalansági tényező övez, az akkori pénzügyi 
paramétereink alapján. A végső összeget pedig csak az ajánlatok beérkezése után fogjuk látni. Köszönöm 
szépen.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm Jegyző úrnak a kiegészítést. Ezzel csak egy kicsit még 
jobban elbizonytalanította a csapatot. De lényeg, hogy a tartalomban is megoszlik a vélemény. Először a 
tartalomban kéne dönteni. A burkolatról, illetve az út megemeléséről kéne dönteni, mert ebben a két 
dologban van véleménykülönbség a testületben. Ezekkel a változtatásokkal foglalkozzunk, illetve a terv 
ezen igényeknek megfelelően alakuljon át? Ennek az árát nem tudom, hogy lehet most kiszámolni 
pontosan, hogy ha változtatunk, akkor úgy milyen ára lesz. Ha ezt a két tételt átalakítjuk, nyilván az ár 
kevesebb lesz. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének adom meg a szót.  
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dr. Bóna Balázs képviselő: Ha jól gondolom, és kérem a megerősítést, most arról beszélünk, hogy 
készíttetünk egy tervet, amit berakunk a fiókba, és ha úgy alakul a pénzügyi, politikai, stb. helyzet, akkor 
megépíttetjük. A felvetésekből úgy látom, hogy két olyan kérdés van, amit el kell döntenünk. Az egyik az, 
hogy legyen-e kiemelés a Kossuth Lajos utcán, a másik pedig, hogy milyen legyen a tér burkolata. Azt 
gondolom, hogy ez két olyan tényező, amit szerintem most nem kell eldöntenünk, hanem egyszerűen meg 
kell kérni a tervezőket, hogy készítsék el mindkét verziót, és amikor ott vagyunk, akkor döntsünk ezekről. 
Kicsit idő előttinek érzem ezt a beszélgetést.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez rendben van, de ehhez szerintem más tervek készítése nem 
fontos.  
 
dr. Bóna Balázs képviselő: De azt mindenképpen kell, hogy tudjuk, hogy ha nincs kiemelés, az mínusz X 
Ft, és ha az andezit helyett viakolor van, az pedig mínusz Y Ft. Ha egy ilyet tudnak készíteni, akkor 
szerintem léphetünk tovább, mert még nem aktuális ez a kérdés. Vagy most költségvetési kötelezettséget 
vállalunk? 
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Igaza van elnök úrnak. Mindenképpen kell valamit mondani a tervezőknek, 
mert a következő szakasz az engedélyezési dokumentáció elkészítése. De még egyszer hangsúlyozom, 
hogy becsült összegről beszélünk. A testületnek két dolgot kellene eldönteni: hogy más legyen a 
térburkolat anyaga, illetve hogy a magasítás legyen-e. Ha ez kikerül, akkor enélkül készítik el az 
engedélyezési tervet. Nyilván az a szándéka a testületnek, hogy alacsonyabb legyen a díj, de itt megint 
csak egy késlekedés lenne, mert a koncepcióterv szintjéről nem nagyon tudnának a tervezők eltérni. Ha 
megvan ez a keret, ennél csak kevesebb lehet az összeg. Először arról kéne dönteni, hogy a Bizottság 
javaslatát támogatja-e a testület. Ha igen, akkor a tervezők tudják, hogy milyen módosításokkal fogadja el 
a testület a koncepciótervet, és ha megvan a keretösszeg – nyilván ez költségcsökkentő tényezőket fog 
tartalmazni –, akkor azon belül, mikor elkészül az engedélyezési tervdokumentáció, úgyis újra lesz 
gondolva, mert pontosabb számokat fog tartalmazni, mint amiket most. Ennek abban van a jelentősége, 
hogy a tervezők egy bizonyos kereten belül tudnak gondolkodni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Elmondtam én is, hogy pontosan ezért volt szó egy összegkeretről 
a megbeszélések alkalmával. Akkor én feltenném azt szavazásra, hogy a Bizottság által javasolt verziót 
látja-e a testület megvalósulandónak. Illetve azt fogom megkérdezni, hogy ki az, aki egyetért a Fejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával. Mert innentől kezdve el kell indítani az engedélyezést, és ha 
nem fogadjuk el a javaslatot, akkor a tervezők úgy indítják el, hogy az út megemelése is benne legyen, és 
ahhoz külön engedélyek kellenek. Ha meg nem akarjuk, akkor azzal nem kell foglalkozni, hanem úgy 
marad, ahogy van.  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: Én támogatom Polgármester asszonynak azt a javaslatát, hogy ha már 
így megterveztettük ezt a teret, és hónapokon keresztül egyeztettünk ez ügyben a képviselőkkel, akkor ez 
egy kialakult konszenzus, amit mindenki elfogadott eddig, és az utolsó bizottsági ülésen merült fel 
kérdésként, hogy legyen-e kiemelés, vagy ne. Ez eddig nem merült fel. Ezért én azt tudnám javasolni, és 
az a véleményem, hogy ennek még nincs itt az ideje, és kerek egészként kellene kezelni a területet, és 
majd akkor, mikor a jövő évi költségvetést összerakjuk, és látjuk, hogy belefér-e a tér megvalósítása, vagy 
nem, vagy esetleg eltolódik a 2019. évre, akkor kell a részletekről dönteni, hogy milyen legyen a térkő, 
olcsóbb, drágább, kisebb, nagyobb. Viszont az út kiemelése abból a szempontból is fontos lehetne, hogy 
tavaly készült a város közlekedési koncepciója, és már gondolkodtunk azon, hogy a Kossuth Lajos 
utcában hogy tudnánk a nagy sebességgel közlekedő autókat rákényszeríteni a lassabb haladásra. Ez lehet 
az első lépés, a Hivatal előtti kiemelésen túl, amit megvalósítunk abból a koncepcióból, amin már 
elindultunk. És sok olyan tényező van abban a koncepcióban is, amit meg kéne, hogy valósítsunk. Tehát 
én Polgármester asszony javaslatát tartanám jónak. Köszönöm szépen.  
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dr. Bóna Balázs képviselő: Azt megértem, hogy a kiemelés már az engedélyezésben is benne van, ott 
dönteni kell. Személyes véleményem az, hogy én a kiemelést szimpatikusnak tartom, a burkolat anyagát 
nyitott kérdésnek hagynám. Működik az, hogy most nem foglalkozunk azzal, hogy andezit, vagy viakolor, 
hanem nyitva hagyjuk ezt a kérdést? Amit nyitva lehet hagyni, azt nyitva hagyjuk, amit meg le kell zárni, 
azt lezárjuk. A személyes véleményem az, hogy a kiemeléssel együtt fogadjuk el a tervet. Ügyrendileg az 
a javaslatom, hogy a kiemelt verzióról szavazzunk először, és ha ott nincs meg a többség, akkor 
gondolkozzunk azon, hogy ha azt nem támogatjuk, akkor mit támogatunk.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Az igazi konszenzus egyrészt a becsült összegben, illetve abban 
született, hogy a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat benn maradjon a városközpontban. Egy felvetés 
a részemről, gondolván a jövő évi költségvetésünk biztonságosságára: nem létezik-e egy olyan verzió, 
hogy a kiemelés nélkül fogadnánk el a jelen tervezői folyamatokat, és akár a közlekedési koncepció 
részeként, egyfajta útfelújítás címszó alatt, ha a költségvetésünk engedi, akkor a Kossuth Lajos utcát 
hozzá lehetne alakítani a tér kinézetéhez? Hiszen úgyis a Kossuth Lajos utca egészének a 
rehabilitációjában gondolkodunk.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ha anélkül csináljuk meg, akkor ezt az útkiemelést 2 év múlva is 
hozzá lehet tenni ehhez a dologhoz? Tehát nem történik semmi, ha most nem csináljuk meg, és később 
mégis úgy látjuk, hogy meg kéne csinálni? Tehát a kérdésem lényege, hogy lecsúszunk-e örök életre egy 
ilyen útkiemelésről, vagy ennek a tervnek nem egy olyan sarkalatos pontja ez az útkiemelés?  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: A koncepciók egymásra épülnek, és egy folyamatban vagyunk benne. 
De alapvetően egy ilyen útpadka megemelése engedélyes dolog, tehát azt nem tudjuk, hogy hány hónapba 
kerül ennek az engedélyeztetése. Hogyha nem ebbe a tervbe rakjuk bele, akkor azt nem tudjuk, hogy 
mikorra valósulhatna meg. Hogy ez átnyúlik-e 2018-ra, 2019-re, azt én nem tudom megmondani. Mert ez 
egy hosszú távú történet, hogy a Közútkezelőtől kezdve mindenki megengedje, hogy mi ott ezt 
megcsináljuk. Ebből az egész parktervből, ha év végére engedélyünk lesz, az már jó, de lehet, hogy 
átnyúlnak az engedélyeztetések a 2018. év elejére is.  
 
Román Péter Attila: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Több kérdésre válaszolnék, ha lehetne. Az út 
kiemelése egyrészt forgalomtechnikailag egy lassító megoldás, de azt meg lehet más eszközökkel is 
oldani, mint pl. aszfaltba mart bordázott részek, figyelemfelhívó sávok is létesülhetnek, vagy fekvőrendőr, 
amit általában nem szeretnek az emberek. A kiemelés részben azért született, mert a térnek egy egységét 
próbáltuk megalkotni azzal, hogy az útra is kihoztuk a teret, hogy egy egybefüggő, kiemelt szegélyekkel 
elválasztott terület alakuljon ki ezáltal, illetve a kiemelés mellett még egyben kezeli annak a területnek a 
csapadékvíz elevezetését is. Kimaradhat ez a kiemelés, de akkor a csapadékvíz elvezetés megmarad a 
meglévő állapotban, a szikkasztó árkok maradnak az út mentén. Az is szóba került még a tervezés során, 
hogy a járdavonal, ahol törés van benne, kiegyenesítésre kerüljön, és a parkolóhelyek azért is kerültek 
módosításra, ahol most 6 férőhely van, csak 4 férőhely lesz. Nyilván akkor kezelni kell a parkolóhelyek 
felületét is. A csapadékvizek elvezetését is próbáltuk kezelni, hogy ne össze-vissza folyjék, hanem egy 
kulturált terület alakuljon ki. Kiegészítésként van az a Névtelen utca, amely világítás, illetve csapadékvíz 
elvezetéssel szintén érintve van. A parkolóval is foglalkoztunk, illetve olyan hosszú egyirányú utca ez a 
Névtelen utca, hogy már eleve a szélessége 4,5 méter kell, hogy legyen, hogy egy mentő, vagy tűzoltóautó 
még elférjen egy másik autó mellett. Ha mondjuk a kihajtó nem megvalósítható a Halász Lajosné utca 
felé, akkor a parkoló megközelíthető, ha növelünk még mondjuk fél métert az utca szélességén. Ha 5 
méteres burkolatszélességet alakítunk ki, akkor a forgalom 2 irányban megvalósítható, és nem kell 150 
métert visszatolatni. Hogy a közútkezelő milyen módon engedélyezi a kihajtást és behajtást, erre nincs 
konkrét válaszom. E hét csütörtökön lesz időpont, hogy a közútkezelővel lehessen tárgyalni.  
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dr. Bóna Balázs képviselő: Most egy óriási dilemmában vagyunk, ezért lenne egy kérdésem. Ha 
engedélyeztetik Önök a kiemeléssel együtt a teret, egyrészt ez az engedély hány évig érvényes? A másik 
kérdés, hogy van-e arra mód, hogy ha váratlan anyagi nehézség ér minket, vagy egyéb akadályozó tényező 
lép fel, és mégsem szeretnénk a kiemelést, módosítható-e a hatósági engedély? 
 
Román Péter Attila: Az engedélyezést nemcsak a közútkezelő fogja jóváhagyni, hanem minden érintett. 
Általában az ELMŰ szokott legrövidebb időszakra, 1 évre engedélyt kiadni, de ez meghosszabbítható egy 
engedély meghosszabbítási kérelemmel. Műszakilag inkább azt tartom előnyösebbnek, ha elveszünk 
belőle mint, hogy utólag a bővítésre kérjük meg az engedélyt. Ha a kiemelés bekerülne most az 
engedélyes tervbe, azzal megkérjük, és utána esetleg műszakilag annak elhagyását könnyebb kezelni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Mivel a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részéről 
érkezett a javaslat, és onnan Száger Gyula képviselő úr van itt, ezért tőle kérdezem, hogy fenntartja-e 
továbbra is a változtatási igényt, vagy javaslatot? Most elsősorban a kiemelésre gondolok, mert a 
burkolatra nem kell külön szavazni, mert az nem engedélyköteles dolog. Mivel a kiemelés 
engedélyköteles dolog, azt kell átgondolnunk alaposan. Számomra egyébként meggyőző dolog a 
vízelvezetés megoldása, mivel ezzel küzdünk a városon belül. Ez a kiemelés olyan tervezést igényel, ahol 
egyúttal a víz is tökéletesen elvezetésre kerül, és valószínű ezzel megoldódna a Halász Lajosné utcai 
résznek a vízelvezetési problémája is.  
 
Száger Gyula képviselő: Most nem a Bizottság nevében, hanem saját nevemben szólok. A tervező úr által 
elhangzottak alapján úgy látom, hogy az engedélyezési tervbe vegyük bele az útmagasítást, hiszen azt a 
későbbiekben akár el is lehet hagyni. A térburkolaton majd változtatunk, amikor kell, az most nem igényel 
külön döntést. Tehát én személy szerint tudom támogatni, hogy maradjon benne az engedélyezési tervben 
a magasítás.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Rendben, akkor elsőként azt teszem fel szavazásra, hogy így 
ebben a formában, az előttünk lévő tartalommal elfogadható-e a tanulmányterv, és tovább indulhat a 
hatóságok felé az engedélyeztetés. 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. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:27  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 62.50 55.56 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 37.50 33.33 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
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Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Kun László Károly Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Békássy Szabolcs Tart.  
Herczeg Mariann Tart.  
Mekler Andrea Tart.  
Surányi Tibor Távol  
 

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  

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Az összegre teszek javaslatot, amelytől később még eltérhetünk. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyományos köztéri rendezvények 
helyszíneként szolgáló Dunavarsány, 103 helyrajzi számú ingatlanon kialakítandó park 70/2017. (IV. 18.) 
számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott tanulmányterve alapján a megvalósítandó beruházás – 
engedélyezési tervek készítésénél figyelembe veendő – becsült maximális bekerülési költségét előzetesen 
nettó 121.059.847 forint + Áfa összegben határozza meg. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, 
szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:28  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 62.50 55.56 
Nem 2 25.00 22.22 
Tartózkodik 1 12.50 11.11 
Szavazott 8 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   11.11 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
dr. Csobolyó Eszter Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Kun László Károly Igen  
Herczeg Mariann Nem  
Mekler Andrea Nem  
Száger Gyula Tart.  
Surányi Tibor Távol  
 

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 70/2017. 
(IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott tanulmányterve alapján a 
megvalósítandó beruházás – engedélyezési tervek készítésénél figyelembe veendő – becsült 
maximális bekerülési költségét előzetesen nettó 121.059.847 forint + Áfa összegben határozza meg. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Polgármester  

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
dr. Csobolyó Eszter képviselő 1729 órakor távozik az ülésről, a szavazók száma 7 főre csökken.  
 
4) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet megalkotására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A rendelettervezetet a bizottságok tárgyalták. A gazdasági 
osztályvezető asszonyhoz van-e valakinek valamilyen kérdése? /Nem hangzik el kérdés./ Lezárjuk a 
tavalyi évet, erről kaptuk meg a beszámolót. Amennyiben úgy érezzük, hogy döntést tudunk hozni, akkor 
szavazásra terjesztem fel a rendeletet. Aki elfogadja Dunavarsány Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:31  
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 
A Képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 8/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét. 
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
5.) Javaslat „Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítása a város 
közigazgatási területének több pontján” településrendezési eszközök jóváhagyására, rendelet 
megalkotására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Előbb-utóbb majd csak meg fogjuk ezt a rendeletünket alkotni. 
Még mindig van változtatás, amit az állami főépítész javaslata alapján kidolgoztunk. Mindenki előtt ott 
van az anyag, és annak melléklete, ami az összes olyan jellegű változtatást tartalmazza, ami az utóbbi 
időben elénk került, és a Képviselő-testület döntött róla. Ha nincs ezzel kapcsolatban kérdés, akkor először 
a határozatot szeretném feltenni szavazásra: 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. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:33  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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  
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Gergőné Varga Tündepolgármester: Köszönöm szépen. Most pedig rendeletalkotás következik, illetve 
a hatályos rendeletünk módosítása, amit utána 30 napig ki kell függesztenünk a hirdetőtáblára, és 30 nap 
múlva lép hatályba. Van-e kérdés a rendeletmódosítással kapcsolatban? /Nem hangzik el kérdés./ Aki 
egyetért a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunavarsány Építési 
Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításával a rendelettervezet szerint, 
kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:33  
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 
A Képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6.) Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Több anyagot kaptunk. A Településképi Arculati Kézikönyv 
megalkotásához szükséges rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzunk a rendeletről. Aki egyetért a 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelettel a 
rendelettervezet szerint, kérem, szavazzon igennel. 
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:34  
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Minősített 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 
A Képviselő-testület megalkotta Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló 10/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pont második döntése egy határozat, ami arról szól, 
hogy hatályon kívül helyezzük a korábbi szabályzatunkat, ami Dunavarsány Város településfejlesztésével 
és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetéséről szól: 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. Kérem a testület szavazását. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:35  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
7.) Tájékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Átadom a szót Kun László képviselő úrnak. 
 
Kun László képviselő: A Dunavarsányi Napokkal kapcsolatban, ha bárkinek van kérdése, akkor 
elsősorban intézményvezető asszonyhoz lehet majd fordulni, aki készségesen válaszol majd mindenre. Én 
csak röviden összefoglalnám, hogy a bizottsági ülésen kiosztottam egy programtervezetet, ami már egy 90 
%-os feldolgozás alatt álló programtervezet. Nyilvánvalóan a műsorváltozás jogát a szervező intézmény 
fönntartja. Van egy lényeges időpontváltozás. Mivel a Pünkösddel egybeesnek idén a városnapok, ebből 
kifolyólag hétfőtől hétfőig fog tartani a rendezvénysorozat, Pünkösdhétfővel fog záródni. Hasonló 
programokra lehet számítani, mint eddig. /Felolvassa a programtervezetet./ 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szerintem ismét jó programok lesznek a városnapokon, köszönjük 
szépen a tájékoztatót, térjünk át a következő napirendi pontunk tárgyalására.  
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

8.) Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál és költségvetési intézményeinél 2016. 
évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy részletes kimutatást kaptunk, hogy milyen tevékenységeket 
ellenőrzött a belső ellenőr. Ha nincs senkinek semmi hozzáfűzése, akkor ismertetem a határozati 
javaslatot: 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. Kérem, szavazzunk a jelentés elfogadásáról. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:40  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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9.) Javaslat a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2016. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntjük Fábián Lajos ügyvezető urat. A beszámolóhoz valaki 
kíván-e hozzászólni? Herczeg Mariann képviselő asszonynak megadom a szót.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy az IBIDEN-nel rendeződött-e az orvosi 
ügyelet anomáliája, vagy az tovább tart még? 
 
Fábián Lajos ügyvezető: Én is köszöntök mindenkit. Nem rendeződött még. Bár hivatalosan nem kell 
kimennie az orvosi ügyeletnek, de továbbra is kimegyünk.  
 
Herczeg Mariann képviselő: És nem is csillapodik, tehát ugyanannyi a mennyisége is?  
 
Fábián Lajos ügyvezető: Igen. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Reméljük, hogy a jövőben ez változni fog, vagy sikerül kiötölni, 
hogy az ügyelettel kapcsolatban milyen változtatást eszközlünk. Felteszem szavazásra a határozati 
javaslatot: 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. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:42  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. évben a családi napköziben végzett 
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a tavalyi évi beszámolóban még családi napköziként szereplő 
intézmény. 2 csoportot működtetünk és támogat a Képviselő-testület. Azt lehet mondani, hogy szinte 
egész évben teltházzal működik az intézmény. Jó munkát végeznek, a szülők visszajelzései jók, sokan 
szeretnének odamenni, de általában sikerül is felvenni a gyerekeket, ha nem is azonnal, de egy kis türelmi 
időn belül. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk. 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. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:43  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
11.) Javaslat a CO-MEDI-CATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási 
szerződés felülvizsgálatára 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ebben a szerződésben benne vannak a feladatok a lakosság 
laborvizsgálatáról, illetve egy újabb vizsgálatra kerülhet most már sor a rendelőben, egy olyan 
szerkezettel, amivel a véralvadásgátlót szedő embereken lehet ellenőrizni véralvadás szintet. Tehát egy 
plusz vizsgálat került be a tevékenységi körbe. Ezért történik egy javaslat, hogy emeljük a megbízási díjat, 
100.000,- Ft/hó összegre. Megadom a szót dr. Békássy Szabolcs alpolgármester úrnak. 
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Csak, hogy mindenki számára világos legyen, ez egy új 
infrastrukturális szolgáltatás a laborban. Ezen gyógyszert a dunavarsányi betegek széles köre szedi, és 
eddig nagy nehézséget jelentett a szigetszentmiklósi szakrendelőbe történő átjutás, hiszen a dunavarsányi 
vérvételező helyiség kapacitása igencsak korlátozott. Most már lassan 2 hónapos előjegyzéssel működik. 
Mindenféle tárgyalásokat kezdeményezünk e tekintetben, hogy ezen valamilyen módon javítani tudjunk. 
Egyelőre ez még eredménytelen, de bízunk benne, hogy a laborvizsgálatok hosszú távon hozzáférhetőbbé 
válnak a lakosok számára. Személyes érintettségemet szeretném bejelenteni, nem kívánok részt venni 
ebben a szavazásban. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Akkor erről az érintettségről kérem, hogy 
szavazzunk. Tehát kérdésem, hogy kizárjuk-e a szavazásból dr. Békássy Szabolcs alpolgármester urat?  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. április 18. 18:46  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elutasítva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1 16.67 11.11 
Nem 5 83.33 55.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 1   11.11 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Nem sz.  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Nem  
Gergőné Varga Tünde Nem  
Herczeg Mariann Nem  
Kun László Károly Nem  
Mekler Andrea Nem  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra: 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. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:47  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 85.71 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 14.29 11.11 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Békássy Szabolcs Tart.  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  

 
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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
12.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási és együttműködési szerződés 
felülvizsgálatára  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Mint már az előbb említettem az intézmény megnevezésében is 
változás lépett elő, családi napköziből családi bölcsőde lett a neve. És még néhány fontos pontban az 
egymással megkötött együttműködési szerződést kellett módosítani, amelyben törvényi hivatkozások, 
képviselők, nevek változtak. Illetve az előttünk lévő szerződés tervezethez képest még plusz változás 
történt, mert most már Kossuth Lajos utca 19A. lett a bölcsőde címe. A támogatási összeget a költségvetés 
tárgyalásnál már megszavaztuk, hogy megemeljük 500.000,-Ft-tal, ez is bekerült a szerződésbe. 
Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban senkinek hozzászólása, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatot: 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, és a szerződés I/3. pontjában szereplő cím 2336 Dunavarsány, 
Kossuth Lajos utca 19/A-ra változik, 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk.  
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:49  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 7 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 7 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   22.22 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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, és a szerződés I/3. pontjában szereplő cím 2336 Dunavarsány, 
Kossuth Lajos utca 19/A-ra változik, 

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester 1849 órakor elhagyja a termet, a szavazók száma 6 főre csökken.  
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13.) Javaslat pályázat kiírására a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi 
támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) Ök. rendelet alapján 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Minden évben 2, a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató 
fiatal részére biztosítunk a költségvetésben fedezetet erre a pályázatra. Most a pályázatot írnánk ki. 
Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: 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. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:50  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Békássy Szabolcs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
dr. Bóna Balázs képviselő 1850 órakor távozik az ülésről, a szavazók száma 5 főre csökken. 
 
14.) Javaslat a 039/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére, pályázat kiírására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Többször beszéltünk már róla, a Forinttrade Kft. értékesíti ezt a 
kivett udvar besorolású kis ingatlant. Ki kell írnunk pályázatra ezt az értékesítést, anélkül nem lehet 
megvásárolni. Ismertetem a határozati javaslatot: 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. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:53  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 100.00 55.56 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 5 100.00 55.56 
Nem szavazott 1   11.11 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Békássy Szabolcs Távol  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester 1855 órakor visszatér a terembe, a szavazók száma 6 főre 
emelkedik.  
 
15.) Javaslat a 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás elnevezésű pályázat 
benyújtására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt a pályázatot minden évben be szoktuk nyújtani, most is 
megtesszük. Április 27-e a beadási határidő, és reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan megkapjuk 
ezt a támogatást, amit egyébként egyből átutalunk a DPMV Zrt-nek. Majd az eredményről természetesen 
tájékoztatom a testületet. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 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. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:55  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Herczeg Mariann képviselő 1856 órakor elhagyja a termet, a szavazók száma 5 főre csökken. 
 
16.) Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Változtak bizonyos dolgok, néhány módosítást kellett tenni az 
SZMSZ-ben. Amennyiben nincs hozzászólás, akkor szavazhatunk. 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). Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 



34 

 

Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:56  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 100.00 55.56 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 5 100.00 55.56 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   44.44 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Herczeg Mariann Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Herczeg Mariann képviselő 1858 órakor visszatér a terembe, a szavazók száma 6 főre emelkedik. 
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17.) Javaslat „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására, műszaki ellenőr megbízására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Látja minden képviselő, hogy melyek azok a munkák, amelyeket 
tervezünk ennek a pályázatnak a keretében, és ennek a pályázatnak a kiírására kerül most sor. A határozati 
javaslat tartalmazza azokat a cégeket, akiket meghívunk ajánlattevőnek. Köszöntjük a KPG Consult 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, Kovács Gábor urat. Mekler Andrea képviselő asszonynak 
adom meg a szót.  
 
Mekler Andrea képviselő: Mielőtt szót kap Kovács Gábor úr, csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy a 
Vörösmarty utca azon része is benne van ebben, ahol egyáltalán nincs járda? Vagy csak a felújítás van 
benne? Tehát az a rész, ahol nincs járda, oda most sem kerül járda, hanem ezek után is az úttesten mennek 
az emberek?  
 
Száger Gyula képviselő: Csak a Búza utcáig tart. De ott lesz majd a kerékpárút.  
 
Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető: Az ajánlattételi felhívás felújítást tartalmaz. 
Egyértelmű, hogy ha a Vörösmarty utcát nézzük Nagyvarsány irányába, akkor baloldalról beszélünk. Ha 
jobb oldalról beszélnénk, az már építési engedélyes tevékenység lenne, mint járdaépítés. De felújításról 
beszélünk a Vörösmarty utcának a Búza utcáig terjedő szakaszáig. A Búza utcától mind a Fejlesztési 
Bizottság, mind pedig a Képviselő-testület úgy határozta meg a kerékpárút tervezését, hogy járdával 
együtt épüljön meg a leendő kerékpárút, egészen a falu végéig, onnantól pedig ismét egy kerékpárútban 
folytatódik tovább. Ezért tartalmazza ezt az előterjesztés.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Jó, köszönjük. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 
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.) Aki egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 18:59  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
18.) Javaslat a „Dunavarsány, Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna-
hálózat rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Túl vagyunk egy közbeszerzési eljárás bontási szakaszán, a Bíráló 
Bizottság döntött, és az eredményről tájékoztat bennünket Kovács Gábor úr.  
 
Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó: Két közbeszerzési eljárást indítottunk. Az első, amiről most 
beszélünk, az Epres utca és térségében üzemelő vákuumos szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója. 5 
ajánlattevőt kértünk fel ajánlattételre, közülük 4-en tettek ajánlatot. Az 5. ajánlattevő elektronikus úton a 
határidőt megelőzően jelezte, hogy kapacitás hiányában nem fog nekünk ajánlatot tenni. Ez lesz a 
következő napirendi pontnál is. A másik 4 ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát. Mind a 4 ajánlat érvényes 
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volt hiánypótlás nélkül. Így a 4 ajánlattevő közül a legjobb ajánlatot DUVIÉP 2000 Kft. tette nekünk. Az 
ajánlati ára nettó 267.416.693,-Ft. Ez az összeg csekély mértékben, a tanácsadói szakvéleményben leírt 
bruttó 656.200,-Ft-tal magasabb, mint a közbeszerzés becsült értéke. Ez egyébként a teljes összeg 2 
ezrelékénél kevesebb. A becsült értéknek megfelelő összeget biztosított a Képviselő-testület fedezetként a 
közbeszerzési eljárás megvalósítására. A testületi ülést megelőzően tartott ülésén a Bíráló Bizottság azt a 
javaslatot fogalmazta meg, hogy a testület elé terjesztett határozati javaslat egészüljön ki egy ponttal, ami 
úgy szól, hogy: „a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésében biztosítja”. Hogy pontosak legyünk, ebben az évben a szerződés teljesítéséhez 
szükséges fedezet megvan, a többletfedezetre 2018-ban lesz szükség. A Bíráló Bizottság úgy tartotta 
jónak, ha erről a testületi határozat rendelkezik is. Ez a módosító javaslata van a Bíráló Bizottságnak, aki 
egyébként egyhangúan javasolja a testületnek az így módosított határozati javaslat elfogadását. Köszönöm 
szépen, ha kérdés van, igyekszem válaszolni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A határozatot a kiegészítésével kérem, hogy szavazzuk meg.  
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. 
Kérem, szavazzunk. Szólítom a képviselőket a név szerinti szavazásra.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:04  
Típusa: Névszerinti 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
19.) Javaslat a „Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatorna-
hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó: Tisztelt Képviselő-testület! Itt is 4 ajánlat érkezett be, mint 
ahogy az imént elmondtam. Két rész-ajánlattételi lehetőséget biztosítottunk az ajánlattevők számára. Itt 
érkezett ajánlat egy konzorciumtól a Dunavarsány 2017. konzorcium fantázianevet viselő szervezettől, 
mely konzorciumnak konzorciumvezető partnere a DUVIÉP 2000 Kft. és konzorciumi tag partnere a 
Gépliget Építőipari Kft. Ők hozzávetőleg 2/3-1/3 arányban osztoznak majd az elvégzendő munkákon 
mind a két részajánlat tekintetében. Konzorciumi megállapodást kötöttek a felek egymással, tehát mindkét 
részt közösen fogják megvalósítani, ez van az ajánlatukban. Ha fizikailag szét lehet választani egy 
beruházást, akkor a közbeszerzési törvény szerint lehetőséget kell adnunk az ajánlattevőknek, hogy 
részajánlatot tegyenek, hogy minél kisebb szervezetek is részt tudjanak venni a vetélkedőben. Történt egy 
kellemetlen dolog, keletkezett egy fél érvénytelen ajánlatunk. Az A-Z KINCS Kft. a második részajánlat 
tekintetében a jótállás időtartamára 32 hónapot vállalt a felolvasó lapon. Szerintem ez egy egyszerű 
gépelési hiba, egy elgépelés. Ugyanakkor a felolvasólapon követte el, és a minimális megajánlás, amit 
elvártunk, 36 hónap, és tekintettel arra, hogy az ajánlatok értékelése során értékelésre kerülő rész-
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szempontra tett az ajánlattevő ajánlást, a közbeszerzési törvény értelmében hiánypótlással sem 
módosítható. Bármennyire is látványosan gépelési hibáról van szó, ezzel együtt sajnálatos módon nem 
tudunk mit csinálni. Tehát a második részben érvénytelen az ajánlata, az első részben vállalta a 36 
hónapot, ezért ott érvényes az ajánlata, és ezzel terjesztette a Bíráló Bizottság is a javaslatot elő. A 
Dunavarsány 2017. konzorcium tette a legkedvezőbb ajánlatot mind a két rész tekintetében. Itt is az a 
helyzet állt elő, hogy szerény mértékben, 2 ezrelék alatti mértékben magasabb az ajánlati ár, mint a becsült 
érték. Itt a különbség bruttó 491.217,-Ft. A Bíráló Bizottság ugyanazt javasolja a Képviselő-testület 
számára, mint amit az előző napirendnél is javasolt, hogy a szükséges fedezetet a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítsa a beruházás megvalósításához. Ezzel együtt javasolja 
a Bíráló Bizottság, hogy a határozati javaslatot így kiegészített formájában fogadja el a testület. Köszönöm 
szépen, ha kérdés van, igyekszem válaszolni. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot: 
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. 
Névszerinti szavazás következik. Szólítom a képviselőket a szavazásra.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:10  
Típusa: Névszerinti 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a korábban kiírt eljárás lezárult, és itt az ÉP-KERT 
MÉRNÖKIRODA Kft. tette a legjobb érvényes ajánlatot. A határozati javaslat a Kft. ajánlatának az 
elfogadására irányul. Van-e valakinek ehhez hozzászólása? /Nem hangzik el hozzászólás./ Ismertetem a 
határozati javaslatot: 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. Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:11  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
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Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
21.) Javaslat „Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet készítése és a Dunavarsány 
Építési Szabályzata módosítása” tárgyú beszerzési eljárás lezárására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy röviden foglalja nekünk össze 
az előterjesztést.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: A beszerzési eljárás lezárásával a Képviselő-testület arról dönt, 
hogy melyik településtervező végezze el ezt a több hónapig tartó munkát, amivel először a Településképi 
Arculati Kézikönyv készülne el a partnerségi rendeletünknek megfelelő egyeztetési eljárás keretében. 
Ezzel párhuzamosan a Településképi rendelet kerülne megalkotásra. Egy állami főépítészi eljárás 
keretében a Helyi Építési Szabályzatunkból kikerül majd minden olyan szabályozó elem, ami átkerül majd 
a Településképi rendeletbe. Október 1-je a rendelet hatályba lépésének határideje. Terveink szerint a 
szeptemberi testületi ülésen tudná elfogadni a Képviselő-testület az elkészült munkákat.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs kérdés, felvetés, akkor szavazhatunk. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának 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: 
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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. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:13  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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

Dunavarsány Város Önkormányzatának 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; 
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
22.) Javaslat „Házhoz menő egyszeri zöldhulladék elszállítása” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt a beszerzést is korábban írtuk ki, Megvan a döntési javaslat, a 
Multiszint Kft. érvényes ajánlata a legkedvezőbb, aki nettó 14.500.000 Ft plusz áfa összegben vállalja ezt 
a feladatot. Ha kérdés, felvetés nincs, akkor szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 
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. Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:14  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
23.) Javaslat Vízkárelhárítási Terv elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy éves előkészítés és átgondolás után erre a bizonyos 
vízkárelhárítási tervre elindítjuk a beszerzést. Ez is egy hosszadalmas feladat lesz, hiszen meg kell felelni 
mindenféle előírásnak, és ez komoly pénzt, és komoly munkát megkívánó esemény lesz. De el kell 
indítani ezt a folyamatot, hiszen mint már a napirendek előtt elmondtam, a belvizes, csapadékvizes és 
egyéb vizes területek felszámolása, valamilyen szinten való kezelése érdekében ezt fel kell vállalnia a 
Képviselő-testületnek. A határozati javaslatban benne vannak az ajánlattevő cégek, a pénzügyi fedezet 
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betervezésre került a költségvetésbe. Szavazhatunk? 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. Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:17  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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.); 
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
24.) Tájékoztató a 2017. évi „civil és sport pályázat” elbírálásáról 
 
Kun László képviselő: Idén is megtörtént a Humánpolitikai Bizottság által a civil, illetve a sport 
pályázatok elbírálása. Az előző évekhez hasonló 8 millió forint keretösszeggel rendelkezett a civil alap, 2 
millió forinttal a sportalap. Igyekeztünk ahhoz az elvhez tartani magunkat, hogy kevesebb összegben ne 
részesüljön egy pályázó sem a tavalyi évekhez képest. Ezt tudtuk is tartani. Legfeljebb ahol kevesebb 
összeget vélnek felfedezni a tisztelt képviselőtársak, az csupán abból fakadhat, hogy kevesebb összeget 
kért az illető pályázó. Sportalapnál volt egy új pályázónk, méghozzá egy kempó egyesület, Balogh-team 
névvel. Így a sportalapban a teljes összeg kiosztásra került, arányosan elosztva. Az új egyesületnek 150 
ezer forintot szavazott meg a Bizottság. A fennmaradó összeget pedig a két régi pályázó között osztotta el. 
Egy fontos dolgot szeretnék még kiemelni, a civil alapban bennmaradó 200 ezer forint összeget szeretnénk 
javasolni a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány javára átcsoportosítani, tudván, hogy ott jó helyen 
van, és gazdára fog találni olyan egyéni sportolók, művészek között, akiknek más alapból nincs 
lehetőségük támogatást elnyerni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Erről nekünk külön döntést nem kell hozni.  
 
Száger Gyula képviselő: Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a Mollissima miért csak 100 ezer 
forintot kapott? Mi lehet ennek az oka, talán megszűnőben vannak? Csak ennyit kértek?  
 
Kun László Károly képviselő: Pontosan. Vagy legalábbis mi így tudjuk, hogy feloszlóban vannak.  
 
Mekler Andrea képviselő: Dolgoznak.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Programra sem pályáztak? Ők mindig csinálnak programot.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nem igazán. Ők most karácsonykor sem léptek fel.  
 
Mekler Andrea képviselő: Az Edit beteg volt, és sokáig nem próbáltak.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nem tudjuk. Annyit tudunk csak, amennyit jeleztek.  
 
Száger Gyula képviselő: Én nagyon sajnálnám, ha megszűnnének, egy értékes és meghatározó színfoltjai 
voltak a városnak.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Ha majd látjuk a tevékenységüket, és ha programjaik lesznek, 
akkor arra majd fognak beadni legközelebb pályázatot. Tavaly itt voltak a vendégeik Norvégiából, és 
szinte a tripláját kapták, mint amit úgy rendes körülmények között adott volna a testület, de direkt 
megemeltük a támogatást, és még az önkormányzat is átvállalt feladatot a norvégok vendégül látásában. 
Viszont tavaly óta nem nagyon lépnek fel. De igazából nem tudom, majd ők bebizonyítják, hogy 
működnek és léteznek. Ha mindenki elfogadja a Bizottság által összeállított javaslatot, akkor aszerint 
készülnek el a támogatási szerződések. Javaslom, hogy térjünk át a következő napirendi pontunk 
tárgyalására. 
 
25.) Javaslat alapítványok támogatására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt négy döntési javaslattal találkozhatnak a képviselők. Az első 
döntési javaslatban a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítványnak adományozandó 
összegről döntünk. Második a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány pályázata. A harmadik a Katolikus 
Templom Felújítása Alapítvány. A negyedik pedig a most eldöntött maradványösszeg átcsoportosítás a 
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány részére. Az első döntési javaslat: 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. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:24  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  



49 

 

Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 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. Kérem, 
szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:24  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 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. Kérem, 
szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:25  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 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. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:25  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
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Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 
 

Herczeg Mariann képviselő: Miért ilyen nagy a különbség a támogatások között, hogy van, aki 150 ezer 
forintot kap, a másik meg 600 ezret?  
 
Kun László képviselő: Azért, mert a Katolikus Templom Felújítása Alapítvány egy új alapítvány. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Az újak, illetve az először pályázók mindannyian egységesen 150 
ezer forintot kaptak.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Bocsánatot kérek, de én ezt pont a bizottsági ülésen tettem először szóvá, és 
ott azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez egy nagyon régi alapítvány, tehát akkor most egymásnak ellenkező 
információt mondotok.  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: Ez valóban egy régi alapítvány, viszont ide nem pályázott soha. Ne 
tévesszen meg senkit, az alapítványban benne van az is, hogy ők programokat is szerveznek a 
gyerekeknek, és a tavalyi évben már megcsinálták önerőből a hittan tábort, és most erre kérték a 
támogatást. Tehát olyan szempontból újak, hogy most pályáznak nálunk először.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Ha jövőre pályázik, akkor a pályázata függvényében már más elbírálás alá 
esik?  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: Igen.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 



53 

 

26.) Javaslat egyedi támogatási kérelmek megtárgyalására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt azokat a kérelmeket bíráltuk, akik nem dunavarsányi 
székhelyűek, vagy a költségvetés elfogadása után jelezték igényüket. Ezt a két kérelmet tartottuk 
érdemben elfogadhatónak és javaslunk rá összeget adni, a Ráckevei Mentő Alapítványét, és a Naprózsa 
Alapítványét, akiket már támogattunk korábban is. Kizárólag a Naprózsa-nap rendezvény megvalósítására 
javasolnám a 200 ezer forintot, a Mentő Alapítványra pedig a 100 ezer forintot. Természetesen nem 
nagyon szeretjük ezeket a később beadott kérelmeket, tehát majd jelezzük nekik, hogy a kérelmeket a 
költségvetés tárgyalása előtt legyenek szívesek beadni, vagy pályázzanak. Nem fogunk ebből rendszert 
csinálni.  
 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Köszönetet mondanék a Ráckeve Térségi Közhasznú 
Mentőalapítvány nevében. Mindenki tudja, hogy a mi térségünkben, Szigetszentmiklóson és Ráckevén 
van mentőállomás, és úgy tűnik ésszerűnek, hogy a mi területünkre a szigetszentmiklósi mentőállomásról 
vonulnak a kollégák. Mindazonáltal a gyakorlat mégiscsak az, hogy mivel a sziget Kis-Dunán túl eső 
részére esünk, a ráckevei mentőállomásról vonulnak ide segítségünkre a kollégák. Ők ezt az összeget egy 
elektromos kapu berendezésnek a kialakítására szeretnék fordítani, ami remélhetőleg a kivonulási idejüket 
megrövidítené, és hamarabb a bajbajutott embertársaink segítségére tudnak érkezni. Köszönöm szépen.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Szavazzunk. 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. Kérem a testület szavazását.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:31  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
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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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 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. Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:32  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 
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A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
27.) Javaslat utcák elnevezésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Sok-sok elnevezetlen és rendezetlen utcánk van, és ezeknek nem a 
hosszúsága a sok, hanem a száma. Tehát ezek inkább közök, utca kezdetek, utca végek. És ha egyszer 
rend lesz a házszámokkal, és rendbe rakjuk majd a városban a címeket, akkor fontos lenne, hogy minden 
kis utca, és a jövőben kialakuló utcák is nevet kapjanak. Valahol elindulunk ebben, de ezek a felsorolt 
hrsz-ú területek, ha a testület konszenzusra tud ebben jutni, akkor elnevezésre fognak kerülni a mai ülésen. 
Felvetődtek dolgok, nem tudtuk pontosan, hogy mi legyen a koncepció, de én összegyűjtöttem néhány 
virág- és növénynevet, hogy ne személyekről nevezzünk el utcákat, mert abban esetleg összeütközésre 
találunk. Azt találtam a legegyszerűbbnek, hogy próbáljunk olyan virágneveket, növényneveket adni, 
amelyek Dunavarsányon előfordulnak, illetve ha a Duna-parthoz közel eső területekről van szó, akkor 
vízinövényekről, ha erdőszéli, mező melletti területekről, akkor pedig réti növényekről, virágokról 
kapjanak nevet az ottani kis utcák. Csak két változtatást javasoltam a beruházási és műszaki osztály által 
összeállítottakhoz képest. A Nagyvarsányi 51-est és a Petőfi Lakótelepet összekötő utca eddig Sás utca 
volt, de javasoltam, hogy legyen Bodza utca, mert arrafelé sok bodza van. Csak ilyen, tehát teljesen 
szubjektív módon lettek az utcanevek kitalálva. Aljegyző asszony által javasolt Sétkender utcanév is 
nagyon szép, de nemigen ismerik, ezért javasoltam, hogy az inkább legyen Kankalin.  
 
Mekler Andrea képviselő: És ez a Katonarét utca?  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt is Aljegyző asszony javasolta, hogy hagyjuk meg a jövő 
nemzedéke számára ezt az elnevezést, mert létezik a Katonarét most is, a régi honvédségi területre 
mondják.  
 
Mekler Andrea képviselő: Az régen Gulya volt, nem Katonarét.  
 
Száger Gyula képviselő: Nem, sokan Katonarétnek nevezik most is.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez is szubjektív dolog.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Ezek a nevek, hogy Csorbóka, meg Sétkender, mind a védett 
területünkön lévő növényekből vannak kiválasztva. Az 1. határozati javaslat szerinti utcák még nem 
voltak soha elnevezve. A 2. határozati javaslat bizonyos közterületek elnevezésére tesz javaslatot, de ezek 
között szerepel pl. a Petőfi köz, ami most a tanulmányterven Névtelen utcaként szerepelt. Ezeknek 
elhelyezkedésüknél fogva majdnem, hogy adott a nevük. A 3. határozati javaslatban olyan hrsz-ú utak 
vannak, amelyek részei most is annak az utcának. Az Epres utca pl. 86 hrsz-ból áll. A tulajdoni lapokon 
nem jelenik meg mindegyik hrsz-hoz az elnevezés. Tehát az Attila utcának, az Epres utcának, a Folyam 
utcának, a Domb utcának stb-nek már az adott elnevezését emelné most be a Képviselő-testület, hogy rend 
legyen. Ugyanis a rendszerben való rögzítéshez szükséges egy határozatnak mellette szerepelnie, hogy 
rögzíteni tudjuk a címregiszterbe. De itt, az utolsó határozatnál nincs új elnevezésről szó.   
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Akkor elsőként szavazzunk az első határozati 
javaslatról, amelyben a virágnevek szerepelnek. 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 
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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. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:43  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 
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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 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslat a közökről szól. 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. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:43  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
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dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A harmadik határozati javaslattal pedig hozzárendeltük a már 
meglévő utcákhoz a hrsz-okat, amelyek ott találhatók. Itt új utcaneveket nem adunk. 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. 
Kérem, szavazzunk.  
 
 



59 

 

Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:44  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Herczeg Mariann Igen  
Kun László Károly Igen  
Mekler Andrea Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Bóna Balázs Távol  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Surányi Tibor Távol  
 

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 
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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. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
28.) Javaslat Herczeg János kérelmére kialakuló közterületi út átadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Tavaly egy eladásról döntöttünk, és ezzel összefüggő ennek a 
kérelemnek az elfogadása. Ez egy közterületi út, amelyet térítésmentesen átad a testületnek a tulajdonos. 
Minden fontos információ benne van a határozati javaslatban. Ha nincs kérdés, akkor felteszem 
szavazásra: 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. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. április 18. 19:45  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 83.33 55.56 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 16.67 11.11 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks Frakció 
dr. Békássy Szabolcs Igen - 
Gergőné Varga Tünde Igen - 
Kun László Károly Igen - 
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Mekler Andrea Igen - 
Száger Gyula Igen - 
Herczeg Mariann Tart. - 
dr. Bóna Balázs Távol - 
dr. Csobolyó Eszter Távol - 
Surányi Tibor Távol - 
 

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 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a vendégeinknek a megjelenést, a nyílt ülést 
bezárom, a testület zárt ülés keretein belül folytatja munkáját.  
 
A jegyzőkönyv 1946 órakor lezárásra kerül.  
 

K.m.f 
 
 
 
 
 
  Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
   polgármester       jegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
  Herczeg Mariann      Kun László 
        képviselő         képviselő 


