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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 16-án, 1705 órai 
kezdettel, a Városháza dísztermében megtartott üléséről.  
 
Pult Név Voks 
10 Surányi Tibor 1 
5 Mekler Andrea 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: Sok szeretettel köszöntöm az ülésen megjelent vendégeinket, 
intézményvezetőinket, a Kft-nk képviselőit és a Hivatal dolgozóit. Külön köszöntöm most őrsparancsnok 
asszonyt és a Szigetszentmiklósi Járási Rendőrkapitányság új megbízott kapitányát, aki majd egy pár 
mondatban bemutatkozik nekünk. Először jegyzőkönyv hitelesítőkre teszek javaslatot. Az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Surányi Tibor képviselőt és dr. Békássy Szabolcs alpolgármestert kérem 
fel. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:06  
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 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

103/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Surányi Tibor képviselő és dr. Békássy Szabolcs alpolgármestert 
jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Herczeg Mariann, dr. Csobolyó Eszter képviselő asszonyok, és 
Kun László képviselő úr jelezték, hogy nem vesznek részt a mai testületi ülésen egyéb elfoglaltságuk 
miatt. A napirendi pontokra teszek javaslatot, melyek megegyeznek a meghívóban előzetesen közöltekkel. 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
1.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló 
beszámoló elfogadására 
3.) Javaslat „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárására, műszaki ellenőr megbízására 
4.) Javaslat Vízkárelhárítási Terv elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására  
5.) Javaslat a Dunavarsány 039/15 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló pályázat lezárására.  
6.) Javaslat a DTE labdarúgó szakosztályának 2017. évi tárgyeszköz beszerzéséhez önrész biztosítására 
7.) Javaslat Kalán Róbert kérelmének megtárgyalására.  
8.) Javaslat a Rendőrséggel együttműködési megállapodás megkötésére 
9.) Javaslat a Szent István emlékkő áthelyezésére 
10.) Javaslat utcák elnevezésére 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:07  
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 
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Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks 
dr. Békássy Szabolcs Igen 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

104/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
1.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadására 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatairól szóló beszámoló elfogadására 
3.) Javaslat „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” 

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására, műszaki ellenőr megbízására 
4.) Javaslat Vízkárelhárítási Terv elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  
5.) Javaslat a Dunavarsány 039/15 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló pályázat 

lezárására.  
6.) Javaslat a DTE labdarúgó szakosztályának 2017. évi tárgyeszköz beszerzéséhez 

önrész biztosítására 
7.) Javaslat Kalán Róbert kérelmének megtárgyalására.  
8.) Javaslat a Rendőrséggel együttműködési megállapodás megkötésére 
9.) Javaslat a Szent István emlékkő áthelyezésére 
10.) Javaslat utcák elnevezésére 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
 

Napirend előtt:  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Király András urat kérem fel, aki a Szigetszentmiklósi Járási 
Rendőrkapitányság megbízott vezetője, hogy mutatkozzon be néhány mondatban. Az előző alkalommal 
még nem ő volt itt közöttünk, mint rendőrkapitányság-vezető, hanem Németh István úr, aki beszámolt az 
előző év szakmai munkájáról, és ezért szerettem volna, hogy eljöjjön a tisztséget újonnan betöltő, 
megbízott kapitány is az ülésünkre.  
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Király András megbízott rendőrkapitány: Köszöntök mindenkit ezen a szép napon. Nagy 
megtiszteltetés, hogy újra itt lehetetek. Mert Dunavarsány ismerős nekem, hiszen régen Ráckevéhez 
tarozott ez a város, most pedig Szigetszentmiklóshoz tartozik. 55 éves vagyok, 32 évvel ezelőtt kezdtem a 
rendőri pályát Ráckevén. Először járőrként, majd nyomozóként dolgoztam Ráckevén. 17 évig bűnügyi 
osztályvezető voltam, úgyhogy jól ismerem ezt a települést is. Május 4-én bíztak meg a Kapitányság 
vezetésével Szigetszentmiklóson, amit nagy örömmel fogadtam, és örömmel vagyok itt. Szeretném 
megköszönni az eddigi támogatásokat, és arra szeretném Önöket ösztönözni, hogy továbbra is támogassák 
a munkánkat, mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg. Ha van kérdésük hozzám, szívesen válaszolok.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a bemutatkozást. Biztos, hogy találkozunk 
hamarosan. Jeleztem a kapitány úr felé, hogy azt nem várjuk el, hogy minden testületi ülésünkön itt 
legyen, de ha bármi probléma felmerül, vagy olyan jellegű bejelentés, vagy esemény következik be, 
amiről úgy gondolja, hogy nekünk is tudnunk kell, és be akar nekünk számolni, akkor kérem, jöjjön, és 
jelezze nekünk. Vagy, ha mi gondoljuk, hogy valamit meg kéne beszélnünk, akkor úgyis találkozunk. 
Minden hónapban van testületi ülésünk, és nagyon szívesen látjuk ezeken az üléseken. 
 
Király András megbízott rendőrkapitány: Köszönöm, ha hívnak, akkor megpróbálok itt lenni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: További jó munkát kívánunk!  
 
Király András megbízott rendőrkapitány: Köszönöm, és én is jó munkát és eredményes 
együttműködést kívánok.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk.  
Pénzügyi szempontból elég jól áll az Önkormányzat, látszik, hogy azok a feladatok, munkák, amelyekre a 
Képviselő-testület februárban rábólintott, most már elkezdődtek. A sok közbeszerzés, a sok döntés 
nyomán már egyeztetések vannak minden héten az Epres utcai beruházással kapcsolatban is. Ez kb. 
hasonló nagyságrendű munka, ha nem nagyobb, mint annak idején a Városháza építése volt, úgyhogy 
szükség van arra, hogy minden héten egyeztessenek az ebben érintett felek.  
Az elmúlt időszak eseményeiről beszélnék. Elképesztő mennyiségű rendezvény és történés volt az előző 
testületi ülésünk óta. Úgyhogy, aki nem talál ebben a városban programot, az nem is tudom, hogy mire 
vágyik, mert nagyon sokféle eseményen részt vehetett, aki itt él Dunavarsányon.  
Az előző testületi ülés után volt egy Tisztavíz Kft. taggyűlésünk, ahol Dunavarsány is tulajdonos. Elég 
komoly dolgokról esett szó, hiszen azzal, hogy csúszik a telep felújításának kezdete, ezáltal a Tisztavíz 
Kft. funkciója is nagy mértékben vissza van szorítva, hiszen nagyon fontos lenne, hogy az 
öntözőterületeket rehabilitálja a Kft. Viszont addig nem tud semmit kezdeni, amíg nem tudjuk, hogy 
mikor kezdődik, és hogy fog történni a felújítás. Erre még nem látunk semmiféle dátumot.  
Volt egy főrumunk is április 20-án, ahol az Epres utca és környéke beruházásról tartott egy tájékoztatót a 
projektet végző Kft. vezetője. Ilyen majd még lesz, mert látjuk, hogy szükség van rá, és érdekli az ott 
lakókat.  
Nincs itt sajnos Csobolyó képviselő asszony, akinek esküvője volt április 22-én. Sok boldogságot 
kívánunk, és gratulálunk neki.  
Csetfalván voltunk néhányan. A Képviselő-testület ismét 3 millió forint értékben fog hozzájárulni, hogy 
az óvoda, az iskola és a könyvtár megújuljon megint egy kicsit. Ennek a határozatát szállítottuk ki 
személyesen a gazdasági osztályvezető asszonnyal, a Művelődési ház vezetőjével, és a Testvér-települési 
Bizottságból pedig Ullmann Józsefnét kértem föl, hogy tartson velünk. Megnéztük az intézményeket, 
jókat beszélgettünk, találkoztunk a kinti barátainkkal, Polgármester úrral, egész nap vendégei voltunk. 
Elvittük a meghívóinkat a rendezvényeinkre, és várjuk őket is szeretettel a városnapokra.  
Úgy gondoltam, hogy Szalócra is kimegyünk, hiszen az ottani polgármester lemondott, és az 
alpolgármester vette át a város vezetését. Ő fogadott bennünket. Ez a helyzet semmit nem változtat a 
testvérvárosi kapcsolatunkon és barátságunkon. Augusztusban lesz a testvérvárosi kapcsolatunk 15 éves 
évfordulója, és ígérték, hogy arra el fognak jönni. Egyelőre úgy néz ki, hogy a testvérvárosi települések 
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közül csak Gemmingenből jelezték, hogy jönnek a városnapokra, ahol fel is lépnek, és főznek is nekünk.  
Volt egy hospice ház bejárás Majosházán, ami – örömmel jelentem – nagyon szépen áll. A hétvégén sárga 
szalag zarándokút lesz megint, ami egy biciklitúra Dunaharasztitól, Taksonyon, Dunavarsányon, 
Délegyházán keresztül Kunszentmiklósig, aminek a célja az adománygyűjtés a hospice ház javára. Utolsó 
stádiumos daganatos betegeket kezelnek ebben a házban, és ez a sok település, illetve az erre rászorulók 
fogják majd használni, de még sok-sok millió forint hiányzik hozzá, hogy teljesen kész legyen, és 
használni lehessen. Bíznak benne, hogy a használatbavételi engedélyt még az idén megkapják. Kérem, aki 
teheti, adakozzon a ház javára.  
A művészeti iskolánkban egy gyönyörű Kavai zongora került átadásra, reméljük a gyerekek nagy 
örömére, és a zongora segítségével is híres zongoraművészek válnak majd belőlük.  
Jelenleg egy kamarazenei találkozó zajlik a Művelődési Házban. Mivel 25 éves évfordulója lesz idén a 
zeneiskolánknak, stílusosan 25 zeneiskolának a fellépői vannak itt, és egy nagyon színvonalas koncertet 
adnak, ami egyben megmérettetés is, mert zsűrizik őket. Aki nézőként, érdeklődőként bemegy, az nagyon 
színvonalas három napot tölthet el. Egymást látják a zeneiskolák növendékei és a zenepedagógusok, ez 
nagyon pozitív dolog, és szép lehetőség. Mint hallom, nagyon nagy dicséreteket kap az igazgató úr, hogy 
mennyire mindenre kiterjedő figyelemmel történik a szervezés. Ezen én nem lepődöm meg, mert ismerem 
a Művelődési Ház stábját, akik erre nagyon odafigyelnek.  
Május 1-jén szerenádozó utcabál volt, ahol evés, ivás, tánc és májusfa-állítás volt a program. Szintén 
május 1-jei hagyományként a Futónap is megrendezésre került, amit az országos futónaptár is jegyez. 13. 
alkalommal rendezték meg ezt a futónapot, a főszervezője Herendi Péter volt. 420 versenyző futotta végig 
a különböző hosszúságú távokat.  
A Hivatal egy kerékpár túrán vett részt, ahol nagyon jól éreztük magunkat, remélem lesz ilyen máskor is.  
Május 3-án itt járt nálunk az HIPA, ami a Nemzetgazdasági Minisztériumon belüli szervezet. Az Ibidennel 
kapcsolatos dolgokat ellenőrizték. Fontos tudni, hogy az Ibident szeretjük, és jó, hogy van nekünk, de 
mindenféle olyan hatását, amit a többi település nem kap, zajhatás, szaghatás, egyéb hátrányokat mind 
Dunavarsány kapja meg. És erre az a válasz, hogy sok iparűzési adót kapunk, aminek pedig köze nincs 
ezekhez a hatásokhoz, mert nyilván az iparűzési adót úgy szeretnénk megkapni, hogy a különböző negatív 
hatások azért a megengedett mértéken belül maradjanak, és megfeleljenek a különböző környezetvédelmi 
és egészségügyi előírásoknak. Ezzel kapcsolatban volt egy megbeszélésünk, amiben konszenzusra 
jutottunk. Bízom benne, hogy meg tudjuk beszélni a jövőre nézve a környezetszennyező hatások 
minimalizálását. Ez egy négyoldalú megbeszélés volt.  
Településképi Arculati Kézikönyv fórum is volt, amire nem igazán jöttek el a lakosok, de majd lesz még 
ilyen fórum, amire reméljük nagyobb érdeklődés lesz, ha már jobban elterjed ennek a híre.  
Anyák napját is megtartotta a MISA alapítvány, aki részt vett rajta, az egy szép kis délutáni műsorral 
gazdagodhatott.  
Fotókiállítás volt, illetve van még jelenleg is a Művelődési Házban, és mindenkit bíztatok, hogy menjen 
el, és nézze meg Domán Gergő fotóit, amik Budapestről készültek, és valóban nagyon szépek.  
Május 6-án a Tűzoltószertár átadására került sor, Szent Flórián égisze alatt. Ezt egy kicsit el kellett 
halasztanunk a tervezetthez képest, mert arra kaptunk ígéretet, hogy magas beosztású és rangú tűzoltók 
fognak itt megjelenni nálunk. Jelzem, hogy nem nagyon érkeztek meg. De ettől függetlenül egy nagyon 
szép átadó rendezvény született, ahol finom, jó ebédet kaptak a résztvevők, és kellemes beszélgetésekben 
vehettek részt. Olyan felújításon ment keresztül az épület, hogy egy nagyon szép épületet varázsoltak 
teljesen önerőből és saját munkával. Nem volt rossz befektetés, hogy átadtuk ezt az épületet.  
Megrendezésre került még egy rajzpályázat a Liza Tanító Néni Alapítvány szervezésében. A fődíj egy 
domborműves ezüstérem volt.  
Árpád bálon jártunk, és mulattunk. Gyönyörűen táncoltak a hetedikeseink és a nyolcadikosaink, ez a bál is 
kiválóan sikerült.  
Most szombaton gasztronómiai fesztivál volt Szigetszentmiklóson. Ez is már egy hagyomány itt a 
térségünkben, amin évek óta részt veszünk. Most Dunavarsány részéről a főszereplő a LAK volt. Az ő 
ételük készült el leghamarabb, és ott volt a legnagyobb sor, az fogyott el leghamarabb. 
A jövőt tekintve a városnapok eseményei lesznek a legfontosabbak, ami a Hősök napi megemlékezéssel 
kezdődik. A programot megtalálják a honlapunkon.  
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Fontos még elmondanom, hogy kéményseprők jelentek meg a településünkön. Az erről való tájékoztatás 
egyébként meg fog jelenni az újságban, és az is, hogy a kéményseprők milyen módon, milyen formában 
igazolják magukat. Legfontosabb ismertetőjük, hogy ők ingyen dolgoznak, nem kérnek pénzt azért, hogy 
átvizsgálják a kéményt és a fűtő berendezéseket. Fontos ezt tudni, mert ruhát, kellékeket és igazolványt 
lehet hamisítani is, és sajnos elő is fordult, hogy álkéményseprők járták a vidékeket. Nem kötelező 
beengedni őket, nem erőszakosak, de én mindenkit kérek, hogy vizsgáltassa át a fűtőeszközeit, hiszen 
fizetni nem kell érte, viszont fontos dologról van szó, mert bizony minden évben van baj, és sajnos nálunk 
is előfordult probléma, sőt tragédia is.  
 
Mekler Andrea képviselő: Még két programot szeretnék a jelenlévők figyelmébe ajánlani és invitálni. 
Május 26-án, pénteken a tankerület iskoláinak küldtük ki a suli sárkányhajó versenyről szóló meghívót, 
ami itt lesz az olimpiai központban, a Mekler László Sportegyesület szervezésében, délelőtt 10 órától. 
Május 27-én, szombaton 9 órától pedig az RSD Unio kajak-kenu versenyre kerül sor, szintén a Mekler 
László Sportegyesület szervezésében, ami egy egész napos verseny lesz. Tavaly is 360 nevezőnk volt, 
idén remélhetőleg még többen lesznek. Szeretettel várunk mindenkit az olimpiai központban.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen, mondom én, hogy mindenki megtalálhatja a 
saját ízlésének, vérmérsékletének, érdeklődési körének megfelelő programokat ebben a városban. 
Szerintem még egy programról fogunk hallani Lovász Zoltán úrtól, akinek megadom a szót.  
 
Lovász Zoltán kórusvezető: Szeretettel köszöntöm a város vezetőit és a vendégeket, és szeretném 
meghívni Önöket a Kantátika Férfikórus 20 éves fennállásának megünneplése alkalmából rendezendő két 
előadásunkra. Az egyik május 29-én a Művelődési Házban, a másik június 3-án a katolikus templomban 
lesz. Büszkeséggel tölt el, hogy 20 éves az énekkarunk, és elsők között jegyezték be a város civil 
szervezetei között. Már közeledünk a 100. fellépésünkhöz, ami csak a városunkban került megrendezésre. 
Aki csinált már hasonlót, az tudja, hogy 20 évet egy énekkarral megélni nagyon nehéz. A protokolláris 
meghívók már elkészültek, és elindultak útjukra, tisztelettel várjuk a jelenlévőket is a rendezvényekre. 
Szeretném tolmácsolni a köszönetünket is a támogatásokért, remélem a jövőben is meg fogjuk tudni 
szolgálni a város épülésére.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Gratuláció az énekkarnak, hiszen tényleg nagyon sok szép zenei 
élményt kapunk tőlük minden évben, és köszönjük a meghívást.  
 
1.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Megkaptuk a beszámolót, itt van Ilona asszony, aki a pénzügyi-
gazdasági ügyek felelőse a Kft-nél. Bármi kérdés van, fel lehet tenni neki.  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: A Felügyelő Bizottság átnézte az anyagot, a kérdéseit feltette a 
menedzsmentnek, és a beszámolót elfogadásra javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, és egy 
hosszú, mindenre kiterjedő szóbeli tájékoztatást kaptunk Ács Sándor igazgató úrtól a Kft. előző évi 
működésével kapcsolatban. Ha nincs kérdés, felvetés, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező mérlegét, eredmény-kimutatását, 
kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést megismerte és elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon igennel. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:44  
Típusa: Nyílt 
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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 Frakció 
dr. Békássy Szabolcs Igen - 
dr. Bóna Balázs Igen - 
Gergőné Varga Tünde Igen - 
Mekler Andrea Igen - 
Surányi Tibor Igen - 
Száger Gyula Igen - 
dr. Csobolyó Eszter Távol - 
Herczeg Mariann Távol - 
Kun László Károly Távol - 
 

105/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi 
Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 
mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést 
megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: További jó, együttműködő munkát kívánunk a Városgazdálkodási 
Kft-nek.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól 
szóló beszámoló elfogadására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntjük intézményvezető asszonyt, aki összeállította ezt a 
beszámolót. A Társulás elfogadta, hiszen így kerülhet be a Képviselő-testület elé. A munkát Délegyháza, 
Dunavarsány és Majosháza területén végzi az intézmény. Kérdezem, hogy van-e kérdés, felvetés, vagy 
szavazhatunk? /Nem hangzik el hozzászólás./ Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2016. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Kérem, szavazzunk.  
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:46  
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 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

106/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 
szerint, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2016. évi beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük intézményvezető asszony és az egész intézmény 
munkáját, hiszen nagyon nagy feladatot végeznek el a három településen.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
3.) Javaslat „Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat és járda felújítási munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására, műszaki ellenőr megbízására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Most délután történt meg a Bíráló Bizottsági ülés. Megkérem 
Kovács Gábor urat, hogy tájékoztasson minket az eredményről.  
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Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó: Tisztelt Képviselő-testület! A testület legutóbbi döntése alapján 
indult meg a közbeszerzési eljárás. 5 ajánlatkérőt kértünk fel ajánlattételre. Közülük 3-an válaszoltak, és 
tettek nekünk ajánlatot. Hiánypótlást követően mind a három ajánlat érvényes volt, és miként 
Polgármester asszony említette a mai délután tartottuk meg a Bíráló Bizottság ülését, amelyben a Bíráló 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az eljárás 
eredményes volt, mindhárom ajánlat érvényes, és miután mindkét részajánlati körben a Sziget-Szilárd Kft. 
tette a legjobb ajánlatot, így ő legyen mindkét részajánlati körben az eljárás nyertese. Azt javasolja a 
Bíráló Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy ne válasszon második helyezettet, tekintettel arra, hogy 
jelentős árkülönbözet van az első és második között, amit nem biztos, hogy szeretnénk megfizetni abban a 
helyzetben, ha az elsővel nem kötnénk szerződést. Illetőleg még egy dolog; a közbeszerzést lezáró döntés 
természetesen névszerinti szavazással kell, hogy történjen. Köszönöm szépen, ha kérdés van, igyekszem 
válaszolni.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati 
javaslatot: 
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány Város 2017. évi 
útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az 
alábbiakban állapítja meg: 
1. A Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u.73.) ajánlata érvényes, 
2. A Triaut Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) ajánlata érvényes, 
3. A Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) ajánlata érvényes, 
4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 
Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) tette, 
5. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 
Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) tette, 
6. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt, 
7. Az eljárás nyertese az 1. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.), 
8. Az eljárás nyertese a 2. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.), 
9. Az ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőt. 
b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 
c) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány Város 2017. évi 
útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető felújítási munkái” tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladataival 
megbízza az Útdoktor Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft-t (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 
51.) nettó 450.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmazza a 
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
Név szerint szólítóm a képviselőket szavazásra.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:49  
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 
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Megjegyzés: 
 
Név Voks 
dr. Békássy Szabolcs Igen 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

107/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány Város 2017. 
évi útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u.73.) ajánlata érvényes, 
2. A Triaut Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) ajánlata érvényes, 
3. A Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) ajánlata érvényes, 
4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Sziget-Szilárd Kft. 
(2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) tette, 
5. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Sziget-Szilárd Kft. 
(2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) tette, 
6. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt, 
7. Az eljárás nyertese az 1. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 
2434/1.), 
8. Az eljárás nyertese a 2. részre a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 
2434/1.), 
9. Az ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 
c) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány Város 2017. 
évi útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető felújítási munkái” tárgyú beruházás műszaki 
ellenőri feladataival megbízza az Útdoktor Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft-t (2330 
Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51.) nettó 450.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás 
költséghely terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen Kovács Gábor úr munkáját.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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4.) Javaslat Vízkárelhárítási Terv elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Az előző testületi ülésen indítottuk el az eljárást. Az ajánlattételi 
határidő lejárt. Négy vállalkozás nyújtott be ajánlatot, és ezek közül a Közműcoop Kkt. tette a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot. Bízunk benne, hogy egy olyan anyagot fogunk kapni, amit tudunk 
hosszú távon használni, és meg tudjuk ezeket a munkákat valósítani, és ezáltal Dunavarsány területén a 
vízelvezetésre, belvízgondok enyhítésére kapunk olyan instrukciókat, ami hosszú távon meghatározza a 
feladatokat számunkra. Valaki szeretne-e ebben még valamit szólni, kérdezni? /Nem hangzik el 
hozzászólás./ Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
a) a "Vízkárelhárítási Terv elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.) ajánlata érvényes; 
2. A H.P. Mérnök Iroda Tervező és Kereskedelmi Szolgálgató Kft. (1036 Budapest, Kolosy tér 1/b.) 
ajánlata érvényes; 
3. A "KO-PÉ-Terv" Kft. (1055 Budapest, Szt.István krt. 13. 2. em. 2/a) ajánlata érvényes; 
4. A Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A) ajánlata érvénytelen; 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Közműcoop Kkt. (1164 
Budapest, Lucernás utca 22.) tette; 
6. Az eljárás eredményes volt; 
7. Az eljárás nyertese a Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.); 
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 az Önkormányzatok és 
önkormányzati hivatalok általános jogalkotási tevékenységei kormányzati funkción belül a Képviselő-
testület a számlázott szellemi tevékenységek rovat terhére biztosítja. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:51  
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 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
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Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

108/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a "Vízkárelhárítási Terv elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban 
állapítja meg: 
1. A Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.) ajánlata érvényes; 
2. A H.P. Mérnök Iroda Tervező és Kereskedelmi Szolgálgató Kft. (1036 Budapest, Kolosy 
tér 1/b.) ajánlata érvényes; 
3. A "KO-PÉ-Terv" Kft. (1055 Budapest, Szt.István krt. 13. 2. em. 2/a) ajánlata érvényes; 
4. A Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A) ajánlata érvénytelen; 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Közműcoop 
Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.) tette; 
6. Az eljárás eredményes volt; 
7. Az eljárás nyertese a Közműcoop Kkt. (1164 Budapest, Lucernás utca 22.); 
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 az 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási tevékenységei 
kormányzati funkción belül a Képviselő-testület a számlázott szellemi tevékenységek rovat 
terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
5.) Javaslat a Dunavarsány, 039/19 hrsz-ú ingatlan értékesítéséreől szóló pályázat lezárására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: A Forintrade Kft. adott be megfelelő pályázatot, hiszen ez a Kft-
jük közelében lévő ingatlanra vonatkozott. A bizottságok tárgyalták, és ha nincs kérdés, akkor 
szavazhatunk a határozati javaslat elfogadásáról: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012.(VI.13.) Ök. rendeletben (a 
továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a DUNAVARSÁNY/K/39/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a 
Forintrade Kft. (1037 Budapest, Domoszló lejtő 6.) részéről érkezett érvényes pályázatot elfogadja a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 
b) felhatalmazza a Polgármestert a Forintrade Kft. nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződés 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:52  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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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 Frakció 
dr. Békássy Szabolcs Igen - 
dr. Bóna Balázs Igen - 
Gergőné Varga Tünde Igen - 
Mekler Andrea Igen - 
Surányi Tibor Igen - 
Száger Gyula Igen - 
dr. Csobolyó Eszter Távol - 
Herczeg Mariann Távol - 
Kun László Károly Távol - 
 

109/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012.(VI.13.) 
Ök. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a 
DUNAVARSÁNY/K/39/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a Forintrade Kft. (1037 
Budapest, Domoszló lejtő 6.) részéről érkezett érvényes pályázatot elfogadja a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) felhatalmazza a Polgármestert a Forintrade Kft. nyertes pályázóval kötendő 
adásvételi szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6.) Javaslat a DTE labdarúgó szakosztályának 2017. évi tárgyeszköz beszerzéséhez önrész 
biztosítására 
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: Az előterjesztésben látható, és a bizottsági üléseken is 
végigtárgyaltuk, hogy konkrétan a TAO-s pályázatokról van szó, amit a DTE a tavalyi évben is beadott és 
megnyert. Ehhez az alaphoz kell az önkormányzatnak egy bizonyos önrészt biztosítania. Az elnyert összeg 
30 %-át kell biztosítani a testületnek. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Képviselő-testület az önrészt 
a tartalékkeret terhére biztosítsa, hogy megvalósuljanak azok az elképzelések, amit a DTE elgondolt. 
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogassák a határozati javaslatot.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretném bejelenteni az érintettségemet ebben a szavazásban, és 
átadom a szót, és a szavazás lebonyolításának jogát dr. Békássy Szabolcs alpolgármester úrnak.  
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dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Javaslat a DTE labdarúgó szakosztályának 2017. évi tárgyeszköz beszerzéséhez 
önrész biztosítására” című napirendi pont határozati javaslatának megszavazásakor Gergőné Varga Tünde 
polgármestert ne zárja ki a szavazásból, kérem, szavazzon igennel. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:55  
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 Nem sz.  
dr. Békássy Szabolcs Igen  
dr. Bóna Balázs Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Herczeg Mariann Távol  
Kun László Károly Távol  
 

110/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a DTE labdarúgó 
szakosztályának 2017. évi tárgyeszköz beszerzéséhez önrész biztosítására” című napirendi 
pont határozati javaslatának megszavazásakor Gergőné Varga Tünde polgármestert nem 
zárja ki a szavazásból.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
dr. Békássy Szabolcs alpolgármester: Köszönöm. Most pedig a határozati javaslatot bocsátanám 
szavazásra. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTE labdarúgó szakosztály 
TAO-s programjában szereplő tárgyi eszköz beszerzésekhez 5.602.827,-Ft-tal hozzájárul. A szükséges 
fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:55  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Egyszerű 
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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 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

111/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTE labdarúgó szakosztály 
TAO-s programjában szereplő tárgyi eszköz beszerzésekhez 5.602.827,-Ft-tal hozzájárul. A 
szükséges fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
7.) Javaslat Kalán Róbert kérelmének megtárgyalása 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Volt egy nagyon szép tervbeadvány már tavalyi, vagy azelőtti 
évben, ahol egy lovarda terveivel szembesültünk. Erre a települési tanulmányterv elkészült, minden 
rendben volt. Most van egy kis fennforgás ebben az ügyben. Nem készült el minden arra a határidőre, 
amire szerették volna, ezért kérik a tervben a határidők módosítását. Köszöntjük körünkben Kalán urat, ha 
valaki még valamit szeretne tőle kérdezni, azt megteheti. A bizottságok tárgyalták részletesen, ott 
kérdeztünk, minden tájékoztatást megkaptunk, és a bizottságoknak az volt a véleménye, hogy fogadjuk el 
a módosítást.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: El szeretném mondani, hogy ez nem hátráltatja a beruházás megvalósítását. A 
különböző engedélyek csúszása miatt átütemezésre került a beruházás végrehajtása, de gyakorlatilag a 
fejlesztők reményei szerint ez a lovas centrum pár éven belül megkezdheti működését. Ez év végéig már 
látható jelei lesznek az objektum kialakításának. A szerződés tervezet is egyeztetésre került, aláírásra 
alkalmas formában. A konszenzusos szöveg megszületett. Ha Önök támogatják, akkor holnap ez aláírásra 
kerülhet, és a fejlesztők egy új ütemezés során tudják a projektet megvalósítani. Szakmai oldalról 
javasoljuk Önöknek elfogadni a szerződésmódosítást.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) támogatja Kalán Róbert fejlesztő kérelmét a 2015. október 06 –án kelt, jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Településrendezési Szerződés közös megegyezéssel 
történő módosítását. 
b) felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti szerződésmódosításhoz szükséges egyeztetési tárgyalást folytassa le azzal, hogy az 
Önkormányzatot továbbra sem terhelheti a fejlesztésből származó kötelezettség. 
c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a b) pont szerinti, a Településrendezési Szerződés közös 
megegyezéssel történő módosítását aláírja és a további szükséges intézkedéseket megtegye. 
d) tájékoztatja Kalán Róbert kérelmezőt, hogy jelen támogató határozata és a c) pont szerinti 
felhatalmazás 2017. május 31. napjáig érvényes, addig a szerződés aláírásáról és ügyvéd általi 
ellenjegyzéséről gondoskodnia kell. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 17:59  
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 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   33.33 
Összesen 9   100.00 
Megjegyzés: 
 
Név Voks 
dr. Békássy Szabolcs Igen 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Mekler Andrea Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
 

112/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) támogatja Kalán Róbert fejlesztő kérelmét a 2015. október 06 –án kelt, jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
Településrendezési Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti szerződésmódosításhoz szükséges egyeztetési tárgyalást 
folytassa le azzal, hogy az Önkormányzatot továbbra sem terhelheti a fejlesztésből 
származó kötelezettség. 
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c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a b) pont szerinti, a Településrendezési 
Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását aláírja és a további szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

d) tájékoztatja Kalán Róbert kérelmezőt, hogy jelen támogató határozata és a c) pont 
szerinti felhatalmazás 2017. május 31. napjáig érvényes, addig a szerződés aláírásáról 
és ügyvéd általi ellenjegyzéséről gondoskodnia kell. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
8.) Javaslat a Rendőrséggel együttműködési megállapodás megkötésére 

 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Van egy szerződésünk a rendőrséggel, amiben megállapodott éves 
időkerettel pihenőidejüket töltő rendőröket kérünk fel arra, hogy szabadidejükben segítsenek be még a 
járőri szolgálatba, illetve a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos informatikai feladatok ellátására. Ennek a 
pénzösszegét minden évben megszavazza a Képviselő-testület. Nem szeretnénk változtatni sem az 
órakereten, sem pedig több pénzt nem gondolnánk átadni ezért a feladatért. Egy dologban szeretném, ha a 
Képviselő-testület másképp döntene. Ez a szerződés mindig év közepe felé jár le, és ez egy kicsit zavaró, 
mert netalán elfelejtjük, és sokkal jobb egy szerződésnek év végén lejárni, és év elejével elkezdődni. A 
határozati javaslatban tehát nem változnak az óradíjak, viszont a lejárati határidőt  2018. december 31-
ében határoznánk meg, így egyben tudnánk kezelni a többi, hasonló jellegű szerződésünkkel. Ez lenne a 
kérésem a Képviselő-testület felé, hogy az alábbiak szerint fogadjuk el a határozati javaslatot: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti megállapodást, amely a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kerül megkötésre 2017. május 1-
jétől 2018. december 31-éig terjedő határozott időtartamra, 1 fő rendőr biztosítása céljából a közlekedési- 
és közrendvédelmi (járőr) feladatok végrehajtására, valamint elsődlegesen a térfigyelő rendszer 
végpontjának esetleges figyelésére, továbbá rendszergazda biztosítása céljából a térfigyelővel kapcsolatos 
informatikai feladatok ellátására, összesen havi 106, évi 1272 órás időkeretben, bruttó 1.200 Ft/fő/óra 
megbízási díjért, a 2017. évi költségvetés megbízási díjak előirányzata terhére. 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 18:02  
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 Frakció 
dr. Békássy Szabolcs Igen - 
dr. Bóna Balázs Igen - 
Gergőné Varga Tünde Igen - 
Mekler Andrea Igen - 
Surányi Tibor Igen - 
Száger Gyula Igen - 
dr. Csobolyó Eszter Távol - 
Herczeg Mariann Távol - 
Kun László Károly Távol - 
 

113/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti megállapodást, amely a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
kerül megkötésre 2017. május 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő határozott 
időtartamra, 1 fő rendőr biztosítása céljából a közlekedési- és közrendvédelmi (járőr) 
feladatok végrehajtására, valamint elsődlegesen a térfigyelő rendszer végpontjának 
esetleges figyelésére, továbbá rendszergazda biztosítása céljából a térfigyelővel 
kapcsolatos informatikai feladatok ellátására, összesen havi 106, évi 1272 órás 
időkeretben, bruttó 1.200 Ft/fő/óra megbízási díjért, a 2017. évi költségvetés 
megbízási díjak előirányzata terhére. 

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
9.) Javaslat a Szent István emlékkő áthelyezésre 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez az emlékkő az ún. Bakter pizzéria kis teraszán található. 
Többször említette a hely tulajdonosa, hogy szeretné, ha áthelyeznénk ezt az emlékművet, mert tervei 
vannak azzal a kis hellyel. Most úgy gondoljuk, hogy foglalkozzunk ezzel az üggyel, és helyezzük át ezt 
az emlékművet a Gizella szobor irányába. Úgy gondoljuk, hogy teljesen oda passzol, és ott tudunk 
esetlegesen megemlékezést is tartani, ha van ilyen igényünk. Nem szerencsés az sem, hogy jelenleg 
magánterületen van ez az emlékmű.  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: A Fejlesztési Bizottság is tárgyalta. Javaslata az előterjesztésben 
szereplő helyszínek közül a III. helyszín, ahova helyezzük az emlékművet. Kérem a tisztelt Képviselő-
testületet, hogy így fogadják el a javaslatot.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: A Kft-t fogjuk megbízni ezzel az áthelyezési munkával. Erre egy 
költségkeretet is meghatároztunk. Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) hozzájárul a Dunavarsány, Szent István tér 1 szám, 969/31 hrsz. alatti ingatlanon található Szent István 
Emlékkő áthelyezéséhez, a Dunavarsány 969/32 hrsz-ú ingatlanra; 
b) az a) pont szerinti Emlékkő áthelyezésére a költség keretet nettó 500 000 Ft +Áfa összeg erejéig az 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció, egyéb 
üzemeltetés rovatában megtervezett összeg terhére biztosítja; 
c) megbízza a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t az a) pont szerinti Emlékkő áthelyezési munkáinak 
elvégzésével; 
d) felhatalmazza a Polgármestert a megrendelő aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 18:05  
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  
dr. Bóna Balázs Igen  
Gergőné Varga Tünde Igen  
Mekler Andrea Igen  
Surányi Tibor Igen  
Száger Gyula Igen  
dr. Csobolyó Eszter Távol  
Herczeg Mariann Távol  
Kun László Károly Távol  
 

114/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) hozzájárul a Dunavarsány, Szent István tér 1 szám, 969/31 hrsz. alatti ingatlanon 

található Szent István Emlékkő áthelyezéséhez, a Dunavarsány 969/32 hrsz-ú 
ingatlanra; 

b) az a) pont szerinti Emlékkő áthelyezésére a költség keretet nettó 500 000 Ft +Áfa 
összeg erejéig az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok kormányzati funkció, egyéb üzemeltetés rovatában megtervezett összeg 
terhére biztosítja; 

c) megbízza a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t az a) pont szerinti Emlékkő 
áthelyezési munkáinak elvégzésével; 
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d) felhatalmazza a Polgármestert a megrendelő aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10. Javaslat utcák elhelyezésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Mostanában sokszor neveztünk el utcákat, de ez nem arról szól, 
hogy annyi új utcánk lenne. Készíttetünk új térképeket, mert a régiek elavultak már, vagy pedig nem 
tartalmaznak mindent. Erre már vannak is munkálatok, és ez is hozzátartozik, hogy azokat az utcákat, 
amelyeknek az eleje már rendelkezik utcanévvel, de valahogy a vége, vagy egy kis területe még helyrajzi 
számos, rendezni kell. Ezeket a területeket felderítették a műszakos kollégák, és ezeket az utcarészeket is 
helyre rakjuk. Az előző testületi ülésünkön tényleg adtunk új utcaneveket is, de most leginkább a helyrajzi 
számos utcarészekről, közökről van szó. Tehát most olyan ingatlanokról van szó, amelyek az ingatlan-
nyilvántartásban nem lettek átvezetve, és még mindig hrsz-on szerepelnek a Földhivatalban. Nagyon 
pontosan kellene most már ezeket tudnunk, és kezelnünk, hiszen szeretnénk minél előbb rendbe tenni az 
utcaneveket a választások miatt is. Nem csak kis, szétnyitható térképeket rendeltünk meg, hanem egy 
céget felkértünk arra, hogy egy városról szóló információs kis kiadványt is készítsen el. Minden, ami 
fontos a várossal kapcsolatban, az meg fog jelenni ebben a kiadványban. A cég képviselője körbejárja a 
várost, a szolgáltatókat, üzleteket, Az én megbízólevelemmel fogják bizonyítani, hogy én rendeltem meg 
ezt a munkát. A jövőben szeretnénk egy ugyanilyen, csak éppen német-angol nyelvű kiadványt is 
elkészíttetni. 
 
Surányi Tibor képviselő: A Bizottság tárgyalta az utcaneveket. Észrevételeztük és javasoltuk, hogy a 
Vörösmarty utcára merőleges kis köznek Vörösmarty köz legyen a neve. Egyértelműen látszott, hogy két 
Határ út van Dunavarsányon. Ugyan az erdő melletti utat nem lakják, de annak is Határ út a neve. 
Javasoljuk, hogy ennek az erdő melletti útszakasznak adjunk valami más nevet, mert így félreérthető. 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez most nincs benne az előterjesztésben. 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Erről most nem kell dönteni, hanem majd a következő testületi 
ülésen.  
 
Mekler Andrea képviselő: Aljegyző asszonytól szeretném megkérdezni; nagyon régi térképszelvényt 
kaptunk, mert a Vörösmarty utca Somogyi Béla utcaként van feltüntetve. Én, mint tősgyökeres 
dunavarsányi – és még vagyunk itt egy páran – megdöbbenve láttuk, mert ha valaki, akkor én biztos 
nagyon ismertem a varsányi utcákat, mert amióta Dunavarsányban újság van, akkor még a Vízicsapat 
hordta ki az újságot ingyen és bérmentve, és az én kezemben volt a lista, hogy ki, melyik utcában osztja. 
Mióta van az erdő melletti résznek utcaneve? Mióta lett ennek Határ út a neve? Ezt most látom először. 
Soha nem volt annak Határ út a neve, hisz a Vili kanyarból jön a Határ út és torkollik a Bajcsy-Zsilinszky 
utcába. Hogy került a Vörösmartyval párhuzamosra ez a Határ út? Ezt, ha valaki nekem elmesélné, 
megköszönném. Mióta lett így elnevezve? Mert mi erről nem tárgyaltunk sohasem. 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Éppen most folyik a lakcímnyilvántartás, a földhivatali és a 
népesség-nyilvántartások összefésülése. Igen, nagyon sok anomália van a földhivatali nyilvántartásban. Ez 
egy földhivatali térkép, bár tényleg nem a legfrissebb, mert amiken a településrendezők dolgoznak, ott 
már Vörösmarty utca szerepel. Természetesen, ha szükséges, akkor arról is tájékoztatást adunk, hogy 
egyáltalán mikor és hogy került elnevezésre ez az utca.  
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Gergőné Varga Tünde polgármester: A Földhivatal ilyen térképekből dolgozik, ez elég szomorú. És 
sajnos elég sokszor minket ér a kritika, pedig látható, hogy a földhivatali anyagban ilyen szerepel. De 
reménykedjünk, hogy ez előbb-utóbb rendben lesz. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a és a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Térképkivonatok alapján  
aa) a 3030 hrsz -ú, 3028 hrsz -ú, a 3026 hrsz -ú, a 2976 hrsz -ú és a 3601 hrsz -ú kivett közterület, a 
068/63 hrsz -ú és a 061/10 hrsz -ú kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanoknak a Sziget sor, 
ab) a 2084/21 hrsz -ú kivett közút, a 2084/2 hrsz -ú, a 2084/13 hrsz -ú kivett közterület és az 1969/2 hrsz -
ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanoknak a Petőfi lakótelep, 
ac) a 0135/3 hrsz -ú kivett közút és a 3603 hrsz -ú kivett közterület művelési ágú ingatlanoknak a Búza 
utca, 
ad) a 3614 hrsz -ú kivett közterület művelési ágú ingatlannak a Vörösmarty Mihály köz elnevezést adja; 
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület elnevezéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. május 16. 18:19  
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 
dr. Békássy Szabolcs Igen 
dr. Bóna Balázs Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
Mekler Andrea Tart. 
dr. Csobolyó Eszter Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
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115/2017. (V. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

§-a és a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti Térképkivonatok alapján 
aa) a 3030 hrsz -ú, 3028 hrsz -ú, a 3026 hrsz -ú, a 2976 hrsz -ú és a 3601 hrsz -ú 
kivett közterület, a 068/63 hrsz -ú és a 061/10 hrsz -ú kivett saját használatú út 
művelési ágú ingatlanoknak a Sziget sor, 
ab) a 2084/21 hrsz -ú kivett közút, a 2084/2 hrsz -ú, a 2084/13 hrsz -ú kivett 
közterület és az 1969/2 hrsz -ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanoknak 
a Petőfi lakótelep, 
ac) a 0135/3 hrsz -ú kivett közút és a 3603 hrsz -ú kivett közterület művelési ágú 
ingatlanoknak a Búza utca, 
ad) a 3614 hrsz -ú kivett közterület művelési ágú ingatlannak a Vörösmarty Mihály 
köz 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.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen az ülésen való megjelenést, a hozzászólásokat, 
az ülést bezárom, és további szép estét kívánok mindenkinek. /1819h/ 
 
A jegyzőkönyv 1819 órakor lezárásra kerül. 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 
 
  Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
   polgármester       jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
 
  Surányi Tibor       dr. Békássy Szabolcs 
        képviselő            alpolgármester 
 


