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

139/2017. (VIII. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

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

140/2017. (VIII. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Javaslat a hivatali helyiségeken kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet módosítására 
2. Javaslat Petőfi tér elnevezésére 
3. Javaslat a Dunavarsány, Sport utca 51. sz. alatti szolgálati lakás bérleti 
szerződésének megkötésére 
4. Javaslat az Árpád Fejedelem Általános Iskola vizesedési problémáinak teljes 
feltárása, megszüntetése, helyreállítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

141/2017. (VIII. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány, 103 hrsz-ú kivett kultúrház művelési ágú ingatlanon található Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár közterületként használt udvarának a Petőfi tér elnevezést adja; 
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elnevezéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 

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

142/2017. (VIII. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti bérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány, Sport u. 51. szám, 1981 hrsz. alatti 70 
m2 hasznos alapterületű önkormányzati szolgálati lakást, 2017. szeptember 1-jétől, 1 éves 
határozott időtartamra, 19.460,- Ft/hó bérleti díjért Dávid Matild részére bérbe adja; 
b) felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 

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

143/2017. (VIII. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az "Árpád Fejedelem Általános Iskola vizesedési problémáinak teljes feltárása, 
megszüntetése, helyreállítása"tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja 
meg: 
1. A Laviron 66 Kft. (1188 Budapest, Ady Endre utca 23/b) ajánlata érvényes; 
2. A Vortex Kft. (1188 Budapest, Rákóczi utca 108.) ajánlata érvényes; 
3. A "KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.) ajánlata érvényes;; 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a KINAMÉ Kft. 
(2360 Gyál, Toldi utca 45.) tette; 
5. Az eljárás eredményes volt; 
6. Az eljárás nyertese a  KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.) ; 
7. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt. 
b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2017. évi költségvetés tartalékkerete 
terhére biztosítja. 
c) felhatalmazza a Polgármestert a KINAMÉ Kft-vel nettó 1.663.230 forint + Áfa összegben 
vállalkozási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
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