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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza dísztermében 2017. 
június 13-án, 1709 órakor kezdődő, nyílt üléséről.  
 
Pult Név Voks 
10 Surányi Tibor 1 
7 dr. Csobolyó Eszter 1 
9 dr. Bóna Balázs 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 az ülésen megjelenteket, megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitom. Dr. Békássy Szabolcs 
alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen, ő betegállományban van, és Mekler Andrea 
képviselő asszony is jelezte, hogy nem tud eljönni. A többiek majd még jönni fognak, remélem. 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre teszek javaslatot, dr. Csobolyó Eszter és dr. Bóna Balázs személyében. Aki 
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:10  
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: 
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Név Voks  
dr. Bóna Balázs Igen - 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Herczeg Mariann Távol 
Kun László Károly Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

116/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére dr. Csobolyó Eszter és dr. Bóna Balázs képviselőket jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
Herczeg Mariann képviselő 1710 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 6 főre emelkedik.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Plusz egy napirendi pontot szeretnék felvetetni a kiküldött 
meghívóhoz képest, amelyhez az előterjesztés is most került kiosztásra, ez a „Javaslat Öltöző és Klubház 
építéséhez szükséges fedezet biztosítására” című napirendi pont. Javaslom, hogy Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítsa meg:  
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
2. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény 
és közművelődési intézmény helységei bérleti díjainak megállapításáról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálatára 
3. Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározására és a Weöres 
Sándor Óvoda csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére 
4. Javaslat a gyermekek nyári ügyeletének ellátására 
5. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre 
6. Javaslat a 786/15 hrsz-ú ingatlan megosztásának elfogadására, szerződés aláírására 
7. Javaslat utca elnevezésére 
8. Javaslat Közintézmények energiahatékonysági intézkedési tervének elkészítésére 
9. Javaslat Öltöző és Klubház építéséhez szükséges fedezet biztosítására 
Zárt ülés 
10. Javaslat a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. 
(XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázat elbírálására  
Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás eredménye 
 
Ideje: 2017. június 13. 17:11  
Típusa: Nyílt 
határozat; Elfogadva 
Minősített 
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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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Kun László Károly Távol 
Mekler Andrea Távol 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

117/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
2. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskola, alapfokú 
művészetoktatási intézmény és közművelődési intézmény helységei bérleti díjainak 
megállapításáról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára 
3. Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározására és a 
Weöres Sándor Óvoda csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére 
4. Javaslat a gyermekek nyári ügyeletének ellátására 
5. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre 
6. Javaslat a 786/15 hrsz-ú ingatlan megosztásának elfogadására, szerződés aláírására 
7. Javaslat utca elnevezésére 
8. Javaslat Közintézmények energiahatékonysági intézkedési tervének elkészítésére 
9. Javaslat Öltöző és Klubház építéséhez szükséges fedezet biztosítására 
 
Zárt ülés 

10. Javaslat a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról 
szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázat elbírálására 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Az anyagi helyzetünk több mint szép. Adóbevétel érkezett a mai 
napon, és egyelőre azt mondhatom, hogy amilyen óriási beruházásba belefogott a Képviselő-testület, 
annak, illetve a többi beruházás a fedezete biztosítottnak látszik. Jelen pillanatban 633 millió forint a 
rendelkezésre álló bankszámlaegyenleg.  
Az előző időszakban történt határozatoknak, döntéseknek a végrehajtásáról szóló listát is mindenki 
megkapta. Kérem, amíg én beszélek, mindenki nézze át, és ha ezzel kapcsolatban van valakinek bármilyen 
hozzászólása, akkor tegye meg.  
Az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről szeretnék néhány szót szólni. A legnagyobb programokat a 
városnapi események ölelték fel. A Május 28-ával kezdődő programsorozat a Hősök Napjával indult, de a 
Dunavarsányi Napok eseményeit talán nem is kell mindet felsorolnom, hiszen bízom benne, hogy a 
képviselők és az itt ülők nagy része is részt vett a városnapi eseményeken. Egy rövid értékeléssel talán 
csak azt tudnám elmondani, hogy nagyon tartalmas és színvonalas egy hetet tudhatunk magunk mögött. 
Általában színvonalas és sok pozitív visszajelzést eredményező eseménysorozat ez. Most is így van, 
amerre járok, csak lelkes és dicsérő szavakat kapok ez ügyben.  
A péntek esti programok még annyira nem népszerűek, illetve népszerűek, de még azért nem jönnek el 
olyan sokan, mint hétvégén, pedig érdemes lenne a művészezi iskola évzárójára is eljönni, hiszen olyan 
szép élményt adnak a gyerekek kezdeti vagy éppen haladó próbálkozásai, vagy már-már profi produkciói, 
és idén már egy egész szép, színvonalas műsoruk volt. Nem beszélve a Kantátika Férfikórus 20 éves 
születésnapi koncertjeiről, mert azok is nagyon színvonalasak és élvezhetők voltak. Péntek-szombat-
vasárnap talán még 1000 ember is ott volt a rendezvényeken. A Varsányi Táncláz is jól sikerült ismét. 
Azon kívül, hogy a résztvevők közül mindenki magát egy kicsit primadonnának, illetve show-sztárnak 
érezhette a színpadon, a Táncláz legnagyobb célja mégis az volt, hogy a szigetszentmiklósi konduktív 
óvoda működésére, fejlesztésére ment a befolyt összeg, ami a szavazójegyek eladásából származott. 
Mindenki nagyon kitett magáért, amit a közönség nagyon élvezett, és tetszett a műsoruk. A focicsapatnak 
is nagy sikere volt, hogy feljutottak a megyei első osztályba, bár talán nem mindenki úgy értékelte, ahogy 
ők elvárták volna. De mégis azt mondhatom, hogy ez a sport terén egy előrelépés és siker volt. Az Old 
Boys csapata is bajnok lett a DTE-ben, akik teljesen a maguk pénzéből és finanszírozásából, és a maguk 
örömére játszanak. A DTE-n belül a kézilabdások is sok-sok eredményt hoztak, főleg az utánpótlás 
csapatokkal, ami a legfontosabb. Hiszen az utánpótlás-nevelés eredményeként lesznek a gyerekeinkből a 
jövő bajnokai. A Közalkalmazotti nap meglepetése a kitüntetés volt, és a kitüntetettnek, a Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató asszonyának ismételten gratulálok ezúton is, további jó munkát és 
jó egészséget kívánunk itt Dunavarsányban, és köszönettel tartozunk a városnapi események szervezéséért 
és lebonyolításáért is. A városnapokon megtisztelt bennünket két testvértelepülésünk küldöttsége, a 
kárpátaljai Csetfalváról és a németországi Gemmingenből látogattak el hozzánk. 45 ember érkezett 
hozzánk, akik igyekeztek részt venni a városnapi eseményekben. Elfoglalták magukat, elfoglaltuk őket, és 
jó élményekkel távoztak. A gemmingenieknek és a csetfalvaiaknak is én integettem utoljára, és nagyon 
sok köszönetet kell, hogy tolmácsoljak a testület, és a város minden embere felé, hiszen nagyon jól érezték 
magukat, és mindenkit szeretnek és mindenkivel jó kapcsolatban szeretnének lenni, és nagyon élvezték ezt 
az itt töltött három napot. Szeretettel hívnak minket vissza bármilyen alkalommal, bármilyen eseményre. 
Jövőre Csetfalvával ünnepeljük a testvérvárosi kapcsolatunk évfordulóját, 2 év múlva pedig 
Gemmingennel, ami egyébként egy 1250 éves település és annak az évfordulója egybeesik a mi 
testvérvárosi kapcsolatunk 20. évi évfordulójával és megünneplésével. Itt volt az ő első számú 
sportvezetőjük is, úgyhogy egy focimeccs is kilátásban van a két település között, és sok minden fontos 
dologról szó esett köztünk a találkozás alkalmával.  
Egy másik fontos dolog megtörtént, megnézhettük újra a honvédelmi területet, főleg az ingatlanos részt, 
mert felmerült egy olyan lehetőség – Pálos Annamária vetette fel – hogy esetleg egy szakiskola kialakítása 
lehetne abban az ingatlanban. Természetesen az az ingatlan még nem a mienk, de mi megtettük a 
lépéseket az ügyben, hogy a mienk lehessen. Elküldtük az igényeket oda, ahova kell, és várjuk izgatottan a 
választ. Bár városunk díszpolgára, Komáromi Pista bácsi folyamatosan dolgozik ebben az ügyben, és 
szerinte ez a terület valahova fel van téve árusításra, állítólag 850 millió forintos áron, de én nem tudok 
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erről. Minden esetre mi jeleztük a hasznosítási szándékunkat. Ha ezt a területet ingyenesen 
megkaphatnánk, akkor felgyorsulhatnának ennek az esetleges iskolaépítésnek az eseményei, közösen 
összefogva a cégekkel, és az ebben kompetens hatóságokkal.  
A jövőre nézve megemlítek néhány programot: Ballagás lesz az iskolában, Szalóccal a 15 éves 
testvérvárosi kapcsolatunkat fogjuk ünnepelni, akik augusztus 18-án érkeznek és 20-áig fognak nálunk 
tartózkodni. Az ellátásuk a mi feladatunk lesz. Augusztus 19-én Summerfest kerül megrendezésre ismét.  
Megnéztük a Naprózsa lakópark területét ismét, és folyamatos egyeztetésben vagyunk Szollár úrral, hogy 
hogyan képzeljük a különböző, szerződésben vállalt vállalások sorsát. Ennyit szerettem volna mondani, ha 
valakinek még napirend előtt van hozzászólnivalója, akkor kérem, tegye meg. /Nem hangzik el 
hozzászólás./ 
 
Kun László képviselő 1722 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 7 főre emelkedik.  
 
1.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt mindig olyan események teszik aktuálissá, hogy változik a 
tartalékba tett pénzek sorsa, illetve kapunk olyan állami finanszírozást, amelyeket bele kell tennünk ebbe a 
módosításba. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Ha nincs ehhez 
hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a rendelettervezetet. A szavazáshoz minősített többség 
szükséges. Aki elfogadja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:28  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
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A Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendeletét. 
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
2.) Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskola, alapfokú művészetoktatási 
intézmény és közművelődési intézmény helyiségei bérleti díjainak megállapításáról szóló helyi 
rendelet felülvizsgálatára 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a módosítás azért fontos, mert az iskolák kikerültek a 
bérleményeink sorából, mindkét iskolánk, a művészeti és az általános iskola is. A Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár, illetve a Tornacsarnok, amire redukálódik ez a bérleti díj. A Cserkészház majd akkor kerül 
be a bérleti díjas intézményeink közé, ha felújítjuk. A bizottságok tárgyalták a rendelettervezetet, és ha 
nincs ezzel kapcsolatban semmi megjegyzés, hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a 
rendelettervezetet. Aki egyetért az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményi helyiségek bérleti 
díjainak megállapításáról szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:29  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
 
A Képviselő-testület megalkotta a fenntartásában lévő intézményi helyiségek bérleti díjainak 
megállapításáról szóló 12/2017. (VI. 14.) számú önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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3.) Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározására és a Weöres 
Sándor Óvoda csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Óvodavezető asszony jelezte, hogy náluk most valami nagyon 
fontos esemény van, és az óvodapedagógusi testületnek részt kell rajta venni, ezért a testületi ülésre nem 
tudott eljönni, de itt volt 2 bizottsági ülésen, és azt hiszem mindent megbeszéltünk vele. Tehát a 12 
csoport indításáról dönt a testület, és maximum 30 fős csoportokról. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, 
akkor ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) úgy dönt, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, 

Árpád u. 14.) 12 csoportot indíthat a 2017/2018-as nevelési évben. 
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. számú melléklete 

alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, és a csoportonkénti 
maximális létszámot 30 főben határozza meg. 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:31  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

118/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) úgy dönt, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 

(2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) 12 csoportot indíthat a 2017/2018-as nevelési 
évben. 

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. 
számú melléklete alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális 
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létszámtól való eltérést, és a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben 
határozza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
4.) Javaslat a gyermekek nyári ügyeletének ellátására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szintén minden évben ilyenkor kerül sor ennek megszavazására. 
Háromhetes időszakot ölel fel az ügyelet, a július 10-től július 28-áig tartó időszakról van szó. Az 
általános iskolában dolgozó pedagógusok fogják felvállalni az ügyelet működtetését. Számukra egy 
összeget szavazunk meg ebben a napirendi pontban. Felkérjük az iskolát, hogy ezt az ellátást szervezze 
meg, és nevezze meg azokat a személyeket, akik részt vesznek ebben. Ismertetem a határozati javaslatot: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy készítse elő és szervezze meg a 
dunavarsányi gyermekek számára a nyári napközbeni ügyeleti ellátást. 
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének ellátására kössön megbízási 
szerződést a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola által javasolt személyekkel a 2017. július 
10. és 2017. július 28. közötti időszakra, összesen bruttó 148.000 Ft megbízási díj ellenében. 
c) a b) pont szerinti megbízási díjak fedezetéül a 2017. évi költségvetés önkormányzat megbízási díjak 
költséghelyet jelöli meg. 
d) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a b) pont szerint megbízott 
gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:32  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
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Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

119/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy készítse elő és 

szervezze meg a dunavarsányi gyermekek számára a nyári napközbeni ügyeleti 
ellátást. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének ellátására 
kössön megbízási szerződést a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 
által javasolt személyekkel a 2017. július 10. és 2017. július 28. közötti 
időszakra, összesen bruttó 148.000 Ft megbízási díj ellenében. 

c) a b) pont szerinti megbízási díjak fedezetéül a 2017. évi költségvetés 
önkormányzat megbízási díjak költséghelyet jelöli meg. 

d) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a b) pont 
szerint megbízott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
5.) Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: 2007 óta vagyunk tagjai a MÖSZ-nek. Tagsági díjat fizetünk 
minden évben. Felkérem Keresztesi Balázs alpolgármester urat, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztést.  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: Az előterjesztésben minden le van írva. Immár 10 éve vagyunk az 
önkormányzati szövetség tagja, és eddig a szakmaiság volt a szempont, és azzal indokolta ezt 
önkormányzatunk, hogy hátha tudunk olyan plusz információkat kapni, ami erősíti, vagy segítheti az 
önkormányzat munkáját. Sajnos ettől az évtől azt vettük észre, hogy a belpolitikában elég erősen szeretne 
ez a szövetség részt venni. Gémesi György ennek a szövetségnek az alapító tagja és elnöke, és ő jelen 
pillanatban egy új magyar pártot alapított, és ezért önkormányzatunk úgy gondolja, hogy a szakmaiság 
hiánya miatt jelenleg ennek a szövetségnek tagjai már nem szeretnénk lenni. Hosszú évek óta 
konferenciára nem nagyon jártunk a szövetségbe. Az utóbbi 2 évben talán 1-2 konferencián voltunk 
személyesen, de semmi olyat nem hallottunk, amiért érdemes lenne ezt tovább fenntartani. Kérem a 
Képviselő-testületet, hogy fogadja el a kilépésünket.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek ehhez kérdése, hozzászólása? /Nem 
hangzik el hozzászólás/ Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
a) a Magyar Önkormányzatok Szövetségében való tagsági jogviszonyt megszünteti, 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti, tagsági jogviszonyt megszüntető nyilatkozat 
aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
Kérem szavazzunk. 
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Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:35  
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: 
 
Név Voks 
dr. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
Herczeg Mariann Tart. 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

120/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Magyar Önkormányzatok Szövetségében való tagsági jogviszonyt 

megszünteti, 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti, tagsági jogviszonyt 

megszüntető nyilatkozat aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6.) Javaslat a 786/15 hrsz-ú ingatlan megosztásának elfogadására, szerződés aláírására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Egyik lakosunk az Erkel Ferenc utcából, Mihálcsa Norbert 
kérelmezte, hogy hagyjuk jóvá az ingatlan megosztását. Ő pedig térítésmentesen átadja az önkormányzat 
részére az egyik közutat. Már majdnem minden testületi ülésünkön volt ilyen jellegű napirendi pontunk, 
minden az ügyre vonatkozó földhivatali dokumentum mellékelve van az előterjesztés mögött. Felteszem 
szavazásra a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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a) Mihálcsa Norbert (a továbbiakban: Tulajdonos) 2336 Dunavarsány, Erkel Ferenc utca 90. szám alatti 
lakos kérelmére elfogadja jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 786/1 helyrajzi számú ingatlan megosztását. 
b) elfogadja a Tulajdonos részéről felajánlott újonnan kialakuló 786/15 helyrajzi számú kivett közút 
ingatlan ingyenesen történő átadását, 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 kérelmező 
Tulajdonost terhelik. 
c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pontban meghatározottak szerinti ajándékozásról szóló 
megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:36  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

121/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Mihálcsa Norbert (a továbbiakban: Tulajdonos) 2336 Dunavarsány, Erkel 

Ferenc utca 90. szám alatti lakos kérelmére elfogadja jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti változási vázrajz 
alapján a Dunavarsány, 786/1 helyrajzi számú ingatlan megosztását. 

b) elfogadja a Tulajdonos részéről felajánlott újonnan kialakuló 786/15 helyrajzi 
számú kivett közút ingatlan ingyenesen történő átadását, azzal a feltétellel, hogy 
a telekalakítással és az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatosan 
felmerülő költségek, illetékek és díjak, valamint a kialakuló új közút 
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birtokbaadás előtti kitűzése és annak szükséges és indokolt járhatóvá tétele a 
kérelmező Tulajdonost 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.  
 
7.) Javaslat utca elnevezésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Két Határ út elnevezésű közútja van Dunavarsánynak, ezért a már 
belakott Határ utat meghagyjuk ezzel az elnevezéssel, és a másik, kisebb, még lakók által nem használt 
utat Kertekalja úttá nevezzük át. Van esetleg valami más javaslat? /Nem hangzik el./ Ha nincs, akkor 
felteszem szavazásra 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 a 3700 
hrsz -ú kivett közterület művelési ágú ingatlannak a Kertekalja utca elnevezést adja; 
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület elnevezéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Kérem, szavazzunk.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:38  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
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122/2017. (VI. 13.) 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 a 3700 hrsz -ú kivett közterület művelési ágú 
ingatlannak a Kertekalja utca 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.  
 
8.) Javaslat Közintézmények energiahatékonysági intézkedési tervének elkészítésére 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm Balogh-Fazekas Anitát, a Sourcing Hungary Kft. 
képviselőjét, aki itt volt mindegyik bizottsági ülésünkön is, és szerintem, amit meg akart kérdezni tőle a 
Bizottság, azt meg is kérdezte. Egy energiahatékonysági tervet kell elkészítenünk, és ennek az 
elkészítésével bíznánk meg a Sourcing Hungary Kft-t. Az ára is ott van a határozati javaslatban. 50 ezer 
forint plusz áfa/hó. Ha valaki még esetleg valamit szeretne kérdezni Anitától, az tegye meg.  
 
dr. Bóna Balázs képviselő: A Bizottság részéről volt egy felvetés, egy olyan irányú kérés, hogy a javaslat 
címe és tartalma közötti rést szűkítsük le. E tekintetben milyen változás történt, mert a rendszeremben 
nem nagyon látom. Valaki el tudná nekem mondani, hogy mi lett a napirendi pont végső címe? 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Az Elnök úr felvetése természetesen meghallgatásra talált, és az 
előterjesztés tartalma nem csak az intézkedési terv elkészítésére, hanem a végrehajtására is vonatkozik, 
tehát ezt a határozat már tartalmazza. A címen nem változtattuk, mert a meghívóban kiküldött címet már 
nem módosítjuk utólag.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a szerződés határozatlan idejű, vagy 
egy bizonyos időintervallumra szól? 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Bizonyos feladatok elvégzésére határozott idejű. 2 évre szól, de 
utána határozatlanra változik, ha a felek kölcsönösen kívánják a további együttműködést, ami a 
szerződésben rögzített határidővel természetesen felmondható. Azért 2 év első körben a szerződés 
lejártának határideje, mert az ellátandó feladatok nagysága nem egyszerre terhelné az önkormányzatot, 
hanem elosztva történne a havidíjjal kiegyenlítve a cég befektetett munkája.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Kiegészítésképpen még elmondom, hogy ez az a jogszabály, amiről már 
beszéltem korábbi testületi üléseken, és előre vetítettem ennek a testületi tárgyalását. Ehhez a 
jogszabályhoz, amely feladatokat szab, nincs jelenleg szankció rendelve a végrehajtás elmaradásának 
esetére. Létezik az a jogszabály, amit a jogalkotásnak jelentős elmaradása jellemez. Ez azt jelenti, hogy a 
végrehajtás során bizonyos feladatokat – ilyen az intézkedési terv – el kell tudnunk készíteni, de 
ugyanakkor az a kormányzati szerv, akinek ezzel kapcsolatban feladata lenne, még nem létezik. 
Egyrészről van egy feladat, amit végre kell hajtani, másrészről várjuk a jogalkotónak azt a lépését, hogy 
létrehozza azt a szervezetet, aki felé majd az adatközléseket, és a feladatokat le kell jelenteni. Ez egy 
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Európai Uniós kötelezettségnek a végrehajtására született meg, és a feladat lényegét tekintve nagyon 
fontos. Ha ezt jól kivitelezzük, akkor segíteni fog a jövőbeni energiahatékonyságunk fokozásában. Tehát 
folyamatos monitoringot és nyomon követést jelent az energiafogyasztásaink vonatkozásában. Ezzel 
kapcsolatban meg tudjuk azokat az intézkedéseket tenni, amelyek hatékonyabbá teszik az 
energiafelhasználásunkat. Ha jól van körbejárva és lefektetve, és minden mozaikdarab a helyére fog 
kerülni, akkor ez egy jó dolog lesz. Jelenleg van egy jogszabály, amit végre kell hajtanunk, itt már le is 
járt egy határidő márciusban, jelentős késésben van minden önkormányzat. Határidő módosításról nem 
tudok, ezzel kapcsolatban döntés nem született. Tehát ezt nekünk meg kell csinálnunk, a lehető legjobb 
tudásunk, és rendelkezésre álló információ szerint. A cég segítsége szükséges ehhez, hogy ezt a feladatot 
el tudjuk látni. A közelmúltban kerestük meg őket ezzel, és ajánlatot kértünk tőlük, és az ő ajánlatuk 
jelentősen jobb volt, mint a korábban megszondázott, és ajánlatot tett cégeké. Hosszabb szakmai múlt, és 
szerződéses jogviszony is köt már hozzájuk. Ezekből következően maximális a bizalmunk bennük, hiszen 
a cég ezzel foglalkozik és ez a fő profilja. A vállalati szektorban ez a fajta energiahatékonyság működik, 
és a nagyobb cégeknél alkalmaznak energiahatékonysági szakértőket. Fölmerült, hogy esetleg nekünk is 
kellene egy ilyen szakembert főállásban alkalmaznunk, de azóta kiderült, hogy nincs akkora 
energiafogyasztása az intézményeknek és az önkormányzatnak, ami ezt indokolná, és ezt a fajta 
felelősséget és feladatot tudja a Sourcing Hungary Kft. szakembergárdája ellátni. Elkészül az intézkedési 
terv, és menet közben a jogszabályi változásokra figyelemmel tudjuk majd a szerződéses jogviszonyunkat 
módosítani, és alkalmazkodunk a változó körülményekhez. Köszönöm szépen.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Azt szeretném még kérdezni, hogy az iskolák, amelyeket a KLIK elvitt, 
beletartoznak ebbe, vagy az már a KLIK hatáskörébe tartozik? Vagy azért, hogy a mi közigazgatási 
területünkön vannak, ez a szerződés rájuk is kiterjed? 
 
Balogh Fazekas Anita, a Sourcing Hungary Kft. képviselője: Alapvetően az iskolák nem tartoznak 
bele, tehát a tankerület intézi az iskolák energiahatékonysági felmérését. A Sourcing Hungary Kft. 
egyébként már több tankerülettel is együtt dolgozik. Megbízási szerződésünk van ezeknek az iskoláknak a 
felmérésére. Ez a feladatkör teljesen ugyanazt jelenti a KLIK esetében is, mint itt az önkormányzatoknál.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Egyéb kérdés ezzel a napirendi ponttal 
kapcsolatban? /Nem hangzik el kérdés./ Ha nincs, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a 2015. évi LVII. törvény 11/A. § szerinti Közintézmények energiahatékonysági intézkedési tervének 
elkészítését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja; 
b) megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) az 
energiahatékonysági intézkedési terv és kapcsolódó feladatainak elvégzésével nettó 50.000 forint/hó + 
ÁFA értékben; 
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti feladatok elvégzésére a Sourcing Hungary Kft-vel 
megbízási szerződés aláírására a b) pont szerinti értékben. 
Kérem a testület tagjait, szavazzanak.  
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 17:47  
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. Bóna Balázs Igen 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Gergőné Varga Tünde Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

123/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a 2015. évi LVII. törvény 11/A. § szerinti Közintézmények energiahatékonysági 

intézkedési tervének elkészítését a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) megbízza a Sourcing Hungary Kft-t (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 
az energiahatékonysági intézkedési terv és kapcsolódó feladatainak elvégzésével 
nettó 50.000 forint/hó + ÁFA értékben; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti feladatok elvégzésére a 
Sourcing Hungary Kft-vel megbízási szerződés aláírására a b) pont szerinti 
értékben. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
9.) Javaslat Öltöző és Klubház építéséhez szükséges fedezet biztosítására 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Felkérem Keresztesi Balázs alpolgármester urat, hogy vezesse fel 
a napirendi pontot, és mondjon néhány mondatot az előterjesztésről.  
 
Keresztesi Balázs alpolgármester: A felvett napirendi pont írásos anyaga kiosztásra került, a képviselő 
hölgyek és urak már láthatták, hogy miről van szó, hiszen a bizottságok tárgyalták. Mindenki ott 
elmondhatta a véleményét, igazából azóta semmi sem változott. Most már forintosítva is láthatjuk, hogy 
mekkora terhet fog jelenteni a 2018. évi költségvetésben ez a plusz összeg. Egészen konkrétan 50.952.614 
Ft-ot. Közben köszöntöm Bóna Zoltán országgyűlési képviselő urat, és át is adom neki a szót.  
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Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Köszönöm szépen. Két-három ügy van, ami miatt bejöttem, és 
szeretném elmondani a gondolataimat. Kun Lászlóné jelenlétében szeretném megköszönni Polgármester 
asszonynak, illetve az önkormányzatnak a mögöttünk lévő tartalmas eseményeket. Azt gondolom, hogy 
továbbra is büszkék lehetünk nemcsak Dunavarsány szintjén, hanem a környék és a térség szintjén is arra 
a művészi pezsgésre, amit tapasztalhatunk minden évben itt Varsányban. Minden szempontból jó hírét 
keltik ezek a napok a településnek.  
 
A továbbiakban Bóna Zoltán országgyűlési képviselő megosztja a jelenlévőkkel azokat a legfrissebb, de 
még nem hivatalos információkat, amelyeknek birtokába jutott a tervezett Budapest-Belgrád vasútvonal 
építésével kapcsolatban.  
Kifejti a véleményét a napirendi pont témájával kapcsolatban is. Köszönetét és háláját fejezi ki Gergőné 
Varga Tünde polgármester asszonynak, hogy annak idején a kérésére, unszolására elvállalta a DTE 
felkarolását, és kis túlzással az éveit, hónapjait, napjait, éjszakáit szánta erre a dologra. Elmondja, hogy 
akkor olyan helyzetben voltak, hogy Polgármester asszony Dunavarsányért érzett szeretete, sportért való 
elkötelezettsége és rajongása mindenképpen alkalmas személlyé tette őt arra, hogy ezt a feladatot ellássa, 
teljesítse. A mai napig teljesíti is, aminek egyik következménye, hogy a Pest Megye I. osztályú labdarúgó 
bajnokságában fog Dunavarsány szerepelni. Polgármester asszony munkájának köszönhetően – amit ő 
személyesen járt ki, az Elnökség tagjai és Herczeg Mariann képviselő asszony segítségével – eljutottak 
oda, hogy a TAO programból sok fejlesztés lehetségessé vált az elmúlt években, amelynek reméli, hogy 
minden sportot szerető dunavarsányi hasznát fogja venni az elkövetkező években. Véleménye szerint most 
vannak olyan helyzetben, aminek nagyon kell örülni, de nem szabad egy perc alatt elsiklani felette, és 
hosszú távon pedig nagyon kell tudni értékelni. A pályaház tervezésének, építésének ötlete nagyon régre 
nyúlik vissza, már sokat gondolkodtak az előző testületekkel is, hogy hol, mikor, mekkorát, mennyiért, 
milyen finanszírozással valósítsák meg, az állam, az önkormányzat, illetve a vállalkozások viszonylatában. 
Tudomása szerint a tervek elfogadásánál az volt a reménység, hogy az állami szerepvállalás a TAO-n 
keresztül nagyobb is tud lenni ebben a projektben, de ez közben – az önkormányzaton kívül álló okokból – 
változott. Amennyiben a testület hozzájárul, akkor 50.952.614,-Ft-ot kell még a továbbiakban biztosítani a 
beruházás megvalósításához, ami nem kis összeg. Reménység szerint egy impozáns, hosszú távon sok 
mindenre használható épületegyüttessel fog gazdagodni a település. A mondandója lényege, hogy ennek a 
jelentőségét hosszú távon érezzék, és hosszú távon gondolkodjanak abban, hogy ez a felépítmény majd a 
város társadalmi-közösségi életének erősítésében is szerepet játsszon. Hiszen a bekerülési költség és az 
intézmény is sokkal nagyobb annál, hogy felépülés után odaadják, és később kihasználatlanul álljon. 
Úgyhogy azt gondolja, hogy az igazi munka akkor kezdődik meg, amikor az épületet átadják, és megtöltik 
élettel. Kívánja, hogy ebben az épületben igazi sport szellemiség, szeretet, és igazi közösségi munka 
valósuljon meg, és gratulál ahhoz – különösen Polgármester asszonynak – hogy a bekerülési költségnek 
közel 50 %-át meg tudta szerezni a TAO-ból, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hiányzó 
pénzösszeget tegye mellé. De megjegyzi, hogy ennek az épületnek a fenntartása és funkcióval, élettel való 
megtöltése hatalmas kihívás lesz mindannyiuk számára.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen képviselő úr szavait. Köszönöm azt is, hogy 
képviselő úr a pályaház megépítése mellé áll. Igen, ebben van sok munka, és sajnos nem úgy megy a 
TAO-s pénzek elkérése, hogy kitalálunk egy épületet, és annak ténylegesen a 70 %-át megkapjuk. Ez 
sehol sem így működik. Lehet akár tornacsarnokról, vagy uszodáról szó, van egy lebutított terv, és ha azt 
átlépik költségben a települések sportegyesületei, akkor az már nem finanszírozható TAO összegből. 
Márpedig ezek a központilag meghatározott tervek csak és kizárólag a minimum tartalommal látják el 
ezeket a létesítményeket. Ez vonatkozik a mi sportcsarnokunkra is, és minden egyéb beruházásra is. Bár 
jelzem, hogy a füves pálya sokkal jobban túl volt finanszírozva, lehetőség volt rá sokkal több TAO-s pénzt 
összeszedni, mint mondjuk egy épületre. De ez ellen nem tudok mit tenni, nem én találom ki a 
benchmarkját az épületnek, ami tulajdonképpen a felépítmény beárasítását jelenti. Hiába mondom én, 
hogy több pénzt tudok elkérni a településen lévő cégektől, akkor sem lehetséges több TAO-s pénzt 
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beletenni. És egy teljesen mai információ, hogy a FÉM-Alk-tól nem kapunk az idén egy forintot sem 
társasági adó címén, mert elosztották máshova. Sőt mi több, a jövő évre vonatkozó társasági adóját is már 
ajánlgatja fel. Úgyhogy nem lesz egyszerű még ezt az idei TAO-t sem összeszedni. És akkor még 
tarthatok attól is, hogy az IBIDEN ún. CSR bizottsága számunkra kedvezően dönt-e. Most júniusban 
ülnek össze, és tárgyalják meg a TAO-s pénzek elosztását. Tehát a ház költségéből a 109 millió forintnak 
a 30 %-a van meg egyelőre, de a ház kifizetése is ütemezett lesz. A 70 millió forintot most kell 
összeszednünk. 30 millió forintot engedélyezett tavalyi ütemezésben az MLSZ, és az idén kell a 70 millió 
forintot. De máris mondom, hogy 70 millió forintot nem fog adni az IBIDEN. És ha még a FÉM-Alk is 
kiesik ebből, akkor nem lesz egyszerű a történet. Pénz van a cégeknek, csak meg kell találni őket.  
 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Akkor ennek a háznak a felelőssége hosszú távon legyen meg a 
fejünkben, mert ezt nem tudtam. Erre így nagyon nehéz bármit mondanom.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezeket át kell beszélnünk. Ennek érdekében szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET /1807-1839/ 
 
Gergőné Varga Tünde polgármester 1839 órakor elhagyja a tárgyalótermet, a szavazók száma 6 főre 
csökken.  
 
dr. Bóna Balázs képviselő: Ha nincs több kérdés, és hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a 
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsányi Torna Egylet kérelmére, az "Öltöző és Klubház építése" tárgyában 2017. 05. 25-én 
indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes lezárásához, a 92/2016. (IV. 27.) számú 
határozatban biztosított önrészen felül további bruttó 50.952.614 forint,- összeget biztosít, a 2018. évi 
költségvetés terhére. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Kérem, szavazzunk. 
 
Szavazás eredménye 
Ideje: 2017. június 13. 18:40  
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 
dr. Csobolyó Eszter Igen 
Herczeg Mariann Igen 
Kun László Károly Igen 
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Surányi Tibor Igen 
Száger Gyula Igen 
dr. Békássy Szabolcs Távol 
Gergőné Varga Tünde Távol 
Mekler Andrea Távol 
 

124/2017. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsányi Torna Egylet kérelmére, az "Öltöző és Klubház építése" 

tárgyában 2017. 05. 25-én indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes 
lezárásához, a 92/2016. (IV. 27.) számú határozatban biztosított önrészen felül 
további bruttó 50.952.614 forint,- összeget biztosít, a 2018. évi költségvetés 
terhére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester 1841 órakor visszaérkezik az ülésre.  
 
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. A nyílt ülést bezárom, a testület zárt ülés 
keretei között folytatja munkáját. /1841 h/ 
 
A nyílt ülés jegyzőkönyve 1841 órakor lezárásra kerül.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
  polgármester       jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
 
 dr. Csobolyó Eszter      dr. Bóna Balázs 

          képviselő              képviselő 
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