
2017. október 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2017. (X. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

158/2017. (X. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

1.) Javaslat a kivágott fák és a zöldfelületek pótlásáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
2.) Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet felülvizsgálatára 
3.) Javaslat a KEHOP-5.2.9 épületenergetikai vállalkozási szerződések módosításának 

utólagos jóváhagyására 
4.) Javaslat az "Attila utcai villanyoszlop sor áthelyezése tárgyú beszerzési eljárás" 

lezárására 
5.) Javaslat a Trianon emlékparkban kopjafaállításról szóló kérelemre 
6.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei tűzvédelmi 

feladatainak ellátására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

159/2017. (X. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései 

megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 1. rész tárgyában kötött 
szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja; 

b) a Dunavarsány Város Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztései 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 2. rész tárgyában kötött 
szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



160/2017. (X. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az „Attila utcai villanyoszlop sor áthelyezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét 

az alábbiakban állapítja meg: 
1. Kábel-Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15., 

email:polecsak.andras@kabelteam.hu) ajánlata érvényes; 
2. S.P.I.E Hungária Kft.(1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., 

email:zoltan.mathe@sag-hungaria.hu) ajánlata érvényes; 
3. Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110., 

email:eurovill@eurovill.hu) ajánlata érvényes; 
4. Agvill Kft. (2209 Péteri, Tölgyfa u. 16., email: agocs.imre@gmail.com) 

ajánlata érvényes; 
5. Kalipron Kft. (1107 Budapest, Basa utca 26., email: 

katona.janos@kalipron.hu) ajánlata érvényes; 
6. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 

az Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 110.) tette; 
7. Az eljárás eredményes volt; 
8. Az eljárás nyertese az Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 

110.); 
9. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt; 
b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a 2017. évi Közvilágítás 

kormányzati funkció, Karbantartás rovat terhére biztosítja; 
c) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a további 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

161/2017. (X. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

8. pontja alapján az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 
kérelmének helyt ad, és hozzájárul, hogy a kérelmező a Trianon Emlékpark 
területén az általa megjelölt helyen kopjafát állítson és fát ültessen. A kopjafa 
állítására és a fa ültetésére a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Beruházási és Műszaki Osztályának koordinálása mellett kerülhet sor. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

162/2017. (X. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei tűzvédelmi feladatainak 

ellátásával a VIGILO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (2336 Dunavarsány, 
Halász Lajosné utca 45/1.) bízza meg, a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, határozatlan időre. A 
megbízási díj összege 180.000,- Ft+Áfa/hó, mely összeg 2017. évi fedezetét, azaz 



540.000,- Ft+Áfa-t az általános tartalék terhére biztosítja, további években a díjat 
költségvetésébe beépíti. 

b) felkéri a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és a további 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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