JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza dísztermében 2017.
július 11-én, 1703 órai kezdettel megtartott, rendes, nyílt üléséről.
Pult
10
5
3
1
6
11
2

Név
Surányi Tibor
Mekler Andrea
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Száger Gyula
dr. Szilágyi Ákos
Keresztesi Balázs

Voks
1
1
1
1
1
0
0

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom,
hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre teszek javaslatot, Mekler Andrea és Száger Gyula személyében. Aki egyetért a javaslattal,
kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:04
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Mekler Andrea
Surányi Tibor

Voks:
5
0
0
5
0
4
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
55.56
0.00
0.00
55.56
0.00
44.44
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
1

Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter
Herczeg Mariann
Kun László Károly

Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
127/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Mekler Andrea és Száger Gyula képviselőket jelöli ki.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Képviselő-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dr. Bóna Balázs és dr. Csobolyó Eszter szabadságon van, így a
mai ülésen nem vesznek részt, a többiek érkezése még várható. Plusz egy napirendi pontot szeretnék
felvetetni a kiküldött meghívóhoz képest, ez a „Javaslat a Dunavarsány 04/8 hrsz-ú ingatlant érintő
igénybevételi eljárás lefolytatására” című napirendi pont. Javaslom, hogy Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítsa meg:
1. Javaslat az anyakönyvi rendelet felülvizsgálatára
2. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet-tervezet előzetes
önkormányzati véleményezési anyag elfogadására
3. Javaslat támogatás és határozat visszavonására
4. Javaslat a 831/14 hrsz-ú út (Epres utca-Erdőalja utca sarkán) ingatlan átadására
5. Javaslat a Keve-Kivitelező Kft-vel térfigyelő hálózat üzemeltetésére kötött szerződés módosítására
6. Javaslat műszaki ellenőr megbízásának utólagos jóváhagyására, határozat visszavonására
7. Javaslat a Szent István park elnevezésére
8. Javaslat a Weöres Sándor Óvoda udvarán zárt hulladéktároló építésére
9. Javaslat a Dunavarsány 04/8 hrsz-ú ingatlant érintő igénybevételi eljárás lefolytatására
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:05
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde

Voks:
5
0
0
5
0
4
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
55.56
0.00
0.00
55.56
0.00
44.44
100.00
Voks
Igen
Igen
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Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter
Herczeg Mariann
Kun László Károly

Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
128/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Javaslat az anyakönyvi rendelet felülvizsgálatára
2. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet-tervezet
előzetes önkormányzati véleményezési anyag elfogadására
3. Javaslat támogatás és határozat visszavonására
4. Javaslat a 831/14 hrsz-ú út (Epres utca-Erdőalja utca sarkán) ingatlan átadására
5. Javaslat a Keve-Kivitelező Kft-vel térfigyelő hálózat üzemeltetésére kötött
szerződés módosítására
6. Javaslat műszaki ellenőr megbízásának utólagos jóváhagyására, határozat
visszavonására
7. Javaslat a Szent István park elnevezésére
8. Javaslat a Weöres Sándor Óvoda udvarán zárt hulladéktároló építésére
9. Javaslat a Dunavarsány 04/8 hrsz-ú ingatlant érintő igénybevételi eljárás
lefolytatására
Határidő:
Felelős:

azonnal
Képviselő-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy gyors visszatekintés: voltunk ballagáson, a konduktív
óvodának átadtunk 1.200.000 Ft-ot a Varsányi Táncláz eseményén befolyó bevételből. Most már teljesen
biztos, hogy megnyertük a KEOP pályázatot (több mint 60 millió Ft), amire tavaly augusztusban
pályáztunk. A Művelődési ház, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Weöres Sándor Óvoda épületeire
napelemeket, homlokzati hőszigetelést és nyílászáró cseréket lehet megcsinálni. A Bethlen Gábor
pályázaton 1.100.000 Ft-ot nyertünk, amelyből a Szalóci testvértelepülés 15 éves együttműködési
évfordulóját szeretnénk megünnepelni. Augusztus 18-20-ig fognak ideérkezni, előreláthatóan 40 fővel.
Polgármester asszony röviden elmondja az augusztus 18-20-ig tartó programokat.
Herczeg Mariann képviselő 1708 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 6 főre emelkedik.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Egy informális tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy a közelmúltban, a
sajtóban tévesen jelent meg egy közlemény, ami felbolygatta településünk lakosságát is, ami arra
vonatkozott, hogy „viziközmű fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetnie magánszemélyeknek a víz-csatorna
hálózatra való rácsatlakozásért”. A sajtónak a híre pontatlan, valótlan. Az új víziközmű törvény
hatálybalépése óta magánszemélyeknek nem kellett víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetniük. Ez az
ominózus módosítás, ami július 1-jétől hatályba lépett a vízikömű törvényt érintően, a lakosságra nem
vonatkozik. Rendeletünk értelmében azoknak a tulajdonosoknak, magánszemélyeknek, akik utólagosan
csatlakoznak a hálózatra, ezt a rácsatlakozási díjat ki kell fizetniük.
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Kun László képviselő 1712 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 7 főre emelkedik.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Még egy nagyon fontos hírt nem mondtam el, hogy a Nemzeti
Vagyonkezelőtől kaptunk egy értesítést, hogy a honvédségi területet nem tudják ingyenesen átadni
nekünk. Átadom a szót képviselő asszonynak.
Mekler Andrea képviselő: Két dologról szeretnék beszélni. Egy örömteli hír, hogy Fejes Dániel
sportolónk az Európa bajnokságon ezüstérmes, az Ifjúsági VB-n páros kenuban 1000 méteren
ezüstérmesek, és 500 méteren pedig bronzérmesek lettek. Ez azt jelenti, hogy négyes kenuban részt
vesznek a Világbajnokságon. A másik dolog: szeretném megtudni, hogy a nyár folyamán történik-e valami
a napközi épületében a két tanterem penészedésével kapcsolatban, ami legalább már két éve húzódik. Erre
szeretnék választ kapni.
Keresztesi Balázs alpolgármester: Abban a fázisban tartunk, hogy kértünk árajánlatot a vállalkozótól, de
még nem kaptuk meg. Ha anyagilag ez elfogadható és van rá költségvetési fedezet, akkor ki fogjuk
javíttatni.
Mekler Andrea képviselő: Ez nem egy olyan dolog, ami az iskola miatt történt. Fokozatosan jött ez a
probléma, és nem történik semmi. Tavaly nyáron sem történt semmi, ezen a nyáron sem fog történni
semmi. Kolléganők, gyerekek napi 8-9 órán át bent vannak abban a teremben. Úgy gondolom, hogy idén
nyáron csak elsőbbséget kellene, hogy élvezzen ez az egész dolog, mert nem kellene, hogy még jobban
eluralkodjon rajta a vizesedés.
Keresztesi Balázs alpolgármester: Várjuk az árajánlatot.
Mekler Andrea képviselő: Most azt mondja Alpolgármester úr, „hogy ha lesz rá keret”. Mindenre
találnak keretet, látjuk az előterjesztésekből. Úgy gondolom, hogy erre a harmadik nyár óta húzódó
problémára is valahonnan meg kellene találni a forrást.
Surányi Tibor képviselő: Meglepve hallom, hogy egy néhány éve felújított épületnél ilyen problémák
vannak. Szeretném megkérni a műszaki osztályt, hogy az ilyen vizesedés és falprobléma garanciális
kérdésként kerüljön megvizsgálásra, mert sem egy víz-, sem egy falszigetelésnek nem 2-3 évig kell
kitartania. Kötelezettség okán kérném a Hivatalt, hogy keresse meg a régi dokumentációkat és a
kivitelezőt, hogy legyenek kedvesek, nézzék meg azt a problémát, ami szemmel látható.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ez nem garanciális kérdés tekintettel arra, hogy az épületnek ez a falazat része,
amiről beszélünk költségtakarékossági okokból nem lett elbontva. A kivitelező már akkor jelezte, hogy
célszerű lenne elbontani ezeket a falszakaszokat. A döntés akkor az volt, hogy „nem”, tehát az a rész
eredeti állapotában (utólagos szigeteléssel) maradt. Ezt követően több feltárás történt, a probléma okát
próbálták megszüntetni, minden egyes évben volt feltárás, a Kinamé Kft. több alkalommal volt kint a
szakembereivel. A probléma ismert, és erre vezethető vissza, hogy az a falszakasz nem lett elbontva. Meg
fogják nézni, fel fogják tárni, de jelentős költséggel lehet számolni, ha az igazolódik be, hogy azt a falrészt
alá kell szigetelni majd. Nem tudjuk jelen pillanatban, hogy ez a vizesedési folyamat mitől és hogyan
indult el. Nem a kivitelező hibázott.
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1.

Javaslat az anyakönyvi rendelet felülvizsgálatára

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az anyakönyvi rendelet felülvizsgálatát a Pest Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya kezdeményezte. Pontosítások, új elemek kerülnek a
rendeletünkbe. A Bizottságok tárgyalták a rendelettervezetet, és ha nincs ezzel kapcsolatban semmi
megjegyzés, hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a rendelettervezetet. Aki egyetért a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:25
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

A Képviselő-testület megalkotta a Dunavarsány Város Önkormányzatának hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 13/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét.
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet-tervezet előzetes
önkormányzati véleményezési anyag elfogadására
Gergőné Varga Tünde polgármester: A Településképi Arculati Kézikönyvet október 1-jétől kell
alkalmaznunk, és ezzel egyidejűleg rendeletet kell majd alkotnunk. Átadom a szót Jegyző úrnak.
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dr. Szilágyi Ákos jegyző: A Bizottságok is tárgyalták ezt a napirendi pontot. A Fejlesztési Bizottság
ülésén több, az anyagot érintő javaslat, kiegészítés fogalmazódott meg. Javaslom, hogy a határozati
javaslatot a mellékelt táblázatban leírt kiegészítésekkel, javaslatokkal fogadják el, amelyek értelemszerűen
belekerülnek a további egyeztetésre, véleményezésre küldendő anyagba. A Szakbizottság ezt tételesen,
hosszasan tárgyalta, és kérem a Tisztelt testületet, hogy az anyagot első körben a mellékelt módosításokkal
fogadják el.
Mekler Andrea képviselő: Szeretném jelezni, hogy nincs olyan, hogy Taksony-híd. Taksony Vezér-híd a
pontos neve.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Igen, tudjuk. Több elírást is tartalmaz a tervezet, de javításra fognak kerülni, és
így lesz továbbítva az anyag az elsőkörös egyeztetésre.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Két határozatot teszek fel szavazásra, az első
javaslatban az előzetes Településképi Arculati Kézikönyv tervezetéről döntünk, amibe beemeljük ezeket a
módosításokat. Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
a) előzetesen elfogadja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a és a 12. melléklete szerinti
tartalommal elkészült, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
„Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve – tervezet”, önkormányzati egyeztetési anyagot az
alábbi módosítások szerint:
1. a tervezet első részében a gépelési hibák, elírások javítása;
2. a „Településképi szempontból meghatározó területek 4.” elnevezésű térképmelléklet az RSD felírással
kiegészítendő;
3. a Kisduna sétányról kevésbé kontrasztos, árnyékos felvételek legyenek az anyagban;
4. a „Részletek” fejezetnél, a „Kerítések, térfalak” címszó előtti utolsó képen alkalmazott anyagok ütik
egymást, a kép törlendő;
5. a „Dunavarsány bemutatása 2.” fejezetet a polgármesteri-főépítészi egyeztetés szerint szükséges
pontosítani és kiegészíteni.
b) elfogadja, hogy a folyamatban levő tervkészítés során az államigazgatási egyeztetési anyagba az a) 1-5.
pont szerinti módosítások következtében szükségessé vált korrekciók, kiegészítések, átvezetések
megtörténjenek.
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:30
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
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Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
129/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) előzetesen elfogadja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a és a 12. melléklete
szerinti tartalommal elkészült, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti „Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve –
tervezet”, önkormányzati egyeztetési anyagot az alábbi módosítások szerint:
1. a tervezet első részében a gépelési hibák, elírások javítása;
2. a „Településképi szempontból meghatározó területek 4.” elnevezésű
térképmelléklet az RSD felírással kiegészítendő;
3. a Kisduna sétányról kevésbé kontrasztos, árnyékos felvételek legyenek az
anyagban;
4. a „Részletek” fejezetnél, a „Kerítések, térfalak” címszó előtti utolsó képen
alkalmazott anyagok ütik egymást, a kép törlendő;
5. a „Dunavarsány bemutatása 2.” fejezetet a polgármesteri-főépítészi egyeztetés
szerint szükséges pontosítani és kiegészíteni.
b) elfogadja, hogy a folyamatban levő tervkészítés során az államigazgatási
egyeztetési anyagba az a) 1-5. pont szerinti módosítások következtében
szükségessé vált korrekciók, kiegészítések, átvezetések megtörténjenek.
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslatban pedig a rendelet tervezetről
szavazunk. Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
a) előzetesen elfogadja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22.§ és 22./A § szerinti tartalommal elkészült,
a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti „Dunavarsány
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a településkép
védelméről”, önkormányzati egyeztetési anyagot az alábbi módosítások szerint:
1. A rendelet-tervezet kevéssé életszerű vagy túlszabályozó előírásai felülvizsgálandók, illetve törlendők:
1.1. a színek meghatározása felülvizsgálandó, pasztell színek előírása a homlokzaton, fekete-szürke
alkalmazásának tiltása stb. nem elfogadható - 2.§ 7.pont, 3.§ (7) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 11.§ (3)
bekezdés, 31.§ (3) helyi védett épületen - de a színek alkalmazását valamilyen formában szabályozni
szükséges a szélsőségek (pl. hupikék, lila, rózsaszín, stb.) kizárásával, harmonikus, illeszkedő színek
legyenek megengedettek;
1.2. fémlemez tetőfedő anyagként ne legyen kizárva - 11.§ (2) bekezdés;
7

1.3. zöld színű tető létesítése ne legyen kizárva - 9.§ (5) bekezdés;
1.4. 10.§ (4) bekezdés: „Telkenként egy darab, személygépkocsi-behajtásra alkalmas kapu helyezhető el.”
A zártsorú jellegű kisvárosias és településközponti karakterű területekre vonatkozó előírás
felülvizsgálandó, különös tekintettel a saroktelkekre vonatkozóan;
1.5. 8.§ (4) bekezdés - a tömör kerítés létesítésének kizárása - a falusi, kertvárosi, zártsorú jellegű és
településközponti karakterű területeken - nem elfogadható;
1.6. a 3.§ (1) bekezdés – a közterületről látható épületgépészeti berendezés külső (kültéri) egysége
takarásának előírása túlzás, felülvizsgálandó;
1.7. a 8. § (2) bekezdés túlszabályozó, törlendő;
1.8. a 18.§ (1) bekezdés a reklámfelület tűzfalra, épület bütüfalára való elhelyezése nagyságának
korlátozása felülvizsgálandó az időközben hatályba lépett un. reklámrendelet előírásainak alapján;
1.9. a 21.§ (3) bekezdés b) és d) pontja törlendő a napelemek ésszerű elhelyezése érdekében.
2. A létesíthető tetőformákat a hagyományos és kialakult településkép védelme érdekében le kell
szabályozni a tetőformák féltetős kialakításának tiltásával (lásd a 7.§ (2) bekezdést).
3. A rendeletben vissza kell utalni a TAK-ra, a TAK-ot a rendelet mellékleteként alkalmazva, ennek
lehetősége felülvizsgálandó.
4. A 12. § és 13. §-hoz: a „Petőfi tó” és a „Varsány tópark” megnevezés helyett a volt bányatavak
legyenek beszámozva, a rendelet-tervezethez tartozzon rajzi melléklet, mely alapján a rendelet-tervezet
előírásaiban a megfelelő tóra lehet visszautalni, így a 12. § és 13. §-ban is a tó elnevezések helyett számok
kerülnek. A tavak számozását célszerű az 1. számú mellékleten - Településképvédelem - ábrázolni.
5. A 15. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági területeken a tetőhajlásszög biztosítását a Főépítész a
településképi véleményezési eljárás során értékelhesse, ennek megfelelően a 37.§ (1) bekezdés a) pontja
kiegészítendő: „beleértve a mezőgazdasági területeken történő építési tevékenységek eseteit is.”
6. A 40.§ az alábbi d) ponttal egészítendő ki: „d) minden esetben, ha az építési tevékenység a lakásszám
növekedésével/megváltoztatásával jár.”
7. A 41. § b) pont bb) pontban a „jelentősen” kifejezés törlendő.
8. A 42. § (1) bekezdés az alábbi mondatrésszel egészítendő ki: „a papír alapú dokumentációnak
eredetinek és tervező/építtető által aláírtnak kell lennie.”
9. A 45. §-ban törlendő: „Dunavarsány Önkormányzat Képviselő-testületének a 23/2005. (VI.15.), a
20/2008. (XI.12.), a 6/2011. (II.9.), a 20/2011. (X.12.) önkormányzati rendeletével módosított 4/1998.
(III.10.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról,
valamint” mondatrész
10. Az 1.§ kiegészítendő a rendelet céljával, így az 1.§ a (2) bekezdéstől kezdődően az alábbiak szerint
módosítandó:
„(2) E rendelet célja Dunavarsány épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti
értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel
kapcsolatos szabályok megállapítása.
(3) E rendelet előírásait az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési
eszközökkel együtt kell alkalmazni
(4) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
a) 1. melléklet: Településképvédelem
b) 2. melléklet: Településképi szempontból helyi védett természeti értékek
c) 3. melléklet: Az építészeti örökség helyi védelme, Helyi értékvédelmi kataszter
d) 4. melléklet: Bejelentés Településképi bejelentési eljáráshoz
(5) E rendelet az alábbi függelékeket tartalmazza:
a) 1. függelék: Helyi védett természeti területek, emlék
b) 2. függelék: Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve”
11. Az „V. fejezet A helyi védelem” és a 22. § kiegészítendő a helyi védelem céljával, így a 22. § az
alábbiak szerint módosítandó:
„V. Fejezet
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A helyi védelem célja és a helyi védelem
22. § (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése
érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti értékeket helyi
védelem alá helyezi.
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és utcaképi,
építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre
érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növényegyüttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal
történő megismertetése.
(3) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot,
településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati
kialakításra,
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.
(4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével helyi egyedi védelem alá helyezi a
2. mellékletben meghatározott ingatlanokat, értékeket, melyek térképes ábrázolását e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
12. A 43.§ (2) és (3) bekezdésben leírtak ismétlése felülvizsgálandó.
13. Az 1. mellékleten a Jelmagyarázatban a „Helyi védett természeti, védett emlékek, értékek” a más
jogszabállyal érvényesülő elemek közé kerüljön, mert a helyi jelentőségű védett természeti területekről
szóló többször módosított 4/1998. (III.10.) önkormányzati rendelet nem veszti hatályát.
b) elfogadja, hogy a folyamatban levő tervkészítés során az államigazgatási egyeztetési anyagba az a) 113. pont szerinti módosítások következtében szükségessé vált korrekciók, kiegészítések, átvezetések
megtörténjenek.
c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:30
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
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Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
130/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határoza

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) előzetesen elfogadja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22.§ és 22./A § szerinti
tartalommal elkészült, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti „Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.
(….) önkormányzati rendelet-tervezete a településkép védelméről”, önkormányzati
egyeztetési anyagot az alábbi módosítások szerint:
1. A rendelet-tervezet kevéssé életszerű vagy túlszabályozó előírásai
felülvizsgálandók, illetve törlendők:
1.1. a színek meghatározása felülvizsgálandó, pasztell színek előírása a
homlokzaton, fekete-szürke alkalmazásának tiltása stb. nem elfogadható - 2.§
7.pont, 3.§ (7) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 11.§ (3) bekezdés, 31.§ (3) helyi
védett épületen - de a színek alkalmazását valamilyen formában szabályozni
szükséges a szélsőségek (pl. hupikék, lila, rózsaszín, stb.) kizárásával,
harmonikus, illeszkedő színek legyenek megengedettek;
1.2. fémlemez tetőfedő anyagként ne legyen kizárva - 11.§ (2) bekezdés;
1.3. zöld színű tető létesítése ne legyen kizárva - 9.§ (5) bekezdés;
1.4. 10.§ (4) bekezdés: „Telkenként egy darab, személygépkocsi-behajtásra
alkalmas kapu helyezhető el.” A zártsorú jellegű kisvárosias és
településközponti karakterű területekre vonatkozó előírás felülvizsgálandó,
különös tekintettel a saroktelkekre vonatkozóan;
1.5. 8.§ (4) bekezdés - a tömör kerítés létesítésének kizárása - a falusi,
kertvárosi, zártsorú jellegű és településközponti karakterű területeken - nem
elfogadható;
1.6. a 3.§ (1) bekezdés – a közterületről látható épületgépészeti berendezés
külső (kültéri) egysége takarásának előírása túlzás, felülvizsgálandó;
1.7. a 8. § (2) bekezdés túlszabályozó, törlendő;
1.8. a 18.§ (1) bekezdés a reklámfelület tűzfalra, épület bütüfalára való
elhelyezése nagyságának korlátozása felülvizsgálandó az időközben hatályba
lépett un. reklámrendelet előírásainak alapján;
1.9. a 21.§ (3) bekezdés b) és d) pontja törlendő a napelemek ésszerű
elhelyezése érdekében.
2. A létesíthető tetőformákat a hagyományos és kialakult településkép védelme
érdekében le kell szabályozni a tetőformák féltetős kialakításának tiltásával
(lásd a 7.§ (2) bekezdést).
3. A rendeletben vissza kell utalni a TAK-ra, a TAK-ot a rendelet mellékleteként
alkalmazva, ennek lehetősége felülvizsgálandó.
4. A 12. § és 13. §-hoz: a „Petőfi tó” és a „Varsány tópark” megnevezés helyett a
volt bányatavak legyenek beszámozva, a rendelet-tervezethez tartozzon rajzi
melléklet, mely alapján a rendelet-tervezet előírásaiban a megfelelő tóra lehet
visszautalni, így a 12. § és 13. §-ban is a tó elnevezések helyett számok
kerülnek. A tavak számozását célszerű az 1. számú mellékleten Településképvédelem - ábrázolni.
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5.

A 15. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági területeken a tetőhajlásszög
biztosítását a Főépítész a településképi véleményezési eljárás során
értékelhesse, ennek megfelelően a 37.§ (1) bekezdés a) pontja kiegészítendő:
„beleértve a mezőgazdasági területeken történő építési tevékenységek eseteit
is.”
6. A 40.§ az alábbi d) ponttal egészítendő ki: „d) minden esetben, ha az építési
tevékenység a lakásszám növekedésével/megváltoztatásával jár.”
7. A 41. § b) pont bb) pontban a „jelentősen” kifejezés törlendő.
8. A 42. § (1) bekezdés az alábbi mondatrésszel egészítendő ki: „a papír alapú
dokumentációnak eredetinek és tervező/építtető által aláírtnak kell lennie.”
9. A 45. §-ban törlendő: „Dunavarsány Önkormányzat Képviselő-testületének a
23/2005. (VI.15.), a 20/2008. (XI.12.), a 6/2011. (II.9.), a 20/2011. (X.12.)
önkormányzati rendeletével módosított 4/1998. (III.10.) önkormányzati
rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról,
valamint” mondatrész
10. Az 1.§ kiegészítendő a rendelet céljával, így az 1.§ a (2) bekezdéstől kezdődően
az alábbiak szerint módosítandó:
„(2) E rendelet célja Dunavarsány épített környezetének megőrzése érdekében
a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a
településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.
(3)
E rendelet előírásait az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott
településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni
(4)
E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
a) 1. melléklet: Településképvédelem
b) 2. melléklet: Településképi szempontból helyi védett természeti értékek
c) 3. melléklet: Az építészeti örökség helyi védelme, Helyi értékvédelmi kataszter
d) 4. melléklet: Bejelentés Településképi bejelentési eljáráshoz
(5)
E rendelet az alábbi függelékeket tartalmazza:
a) 1. függelék: Helyi védett természeti területek, emlék
b) 2. függelék: Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve”
11. Az „V. fejezet A helyi védelem” és a 22. § kiegészítendő a helyi védelem
céljával, így a 22. § az alábbiak szerint módosítandó:
„V. Fejezet
A helyi védelem célja és a helyi védelem
22. § (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára
való megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található
kiemelkedő építészeti értékeket helyi védelem alá helyezi.
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő
településszerkezeti, város- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és
iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek,
épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy
növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása,
valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
(3) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző
építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra,
tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
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d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy
részére terjedhet ki.
(4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével helyi
egyedi védelem alá helyezi a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat,
értékeket, melyek térképes ábrázolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
12. A 43.§ (2) és (3) bekezdésben leírtak ismétlése felülvizsgálandó.
13. Az 1. mellékleten a Jelmagyarázatban a „Helyi védett természeti, védett
emlékek, értékek” a más jogszabállyal érvényesülő elemek közé kerüljön, mert
a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló többször módosított
4/1998. (III.10.) önkormányzati rendelet nem veszti hatályát.
b) elfogadja, hogy a folyamatban levő tervkészítés során az államigazgatási egyeztetési
anyagba az a) 1-13. pont szerinti módosítások következtében szükségessé vált
korrekciók, kiegészítések, átvezetések megtörténjenek.
c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.

Javaslat támogatás és határozat visszavonására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Naprózsa Alapítványnak megváltozott az elnöke, a régi elnök
nem kívánta aláírni a támogatási szerződést, ezáltal az odaítélt 200.000 Ft-ot nem tudja átvenni az
alapítvány. A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Ha nincs kérdés, felvetés,
akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a támogatás folyósítási feltételeinek nem teljesülése, a támogatási szerződés határidőre történő
alá nem írása miatt, a 96/2017. (IV. 18.) számú határozatát visszavonja. Aki ezzel egyetért, kérem,
szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:31
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
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Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
131/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás folyósítási
feltételeinek nem teljesülése, a támogatási szerződés határidőre történő alá nem írása miatt, a
96/2017. (IV. 18.) számú határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.

Javaslat a 831/14 hrsz-ú út (Epres utca-Erdőalja utca sarkán) ingatlan átadására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Átadom a szót Jegyző úrnak.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Arról van szó, hogy a jelenlegi szennyvízberuházásunk kapcsán az I. számú
szennyvízátemelő műtárgy elhelyezése egy jelenleg magánszemély tulajdonában lévő területre lett
betervezve. Az egyezség létrejött, az érintett magánszemély ezt az ingatlant térítésmentesen átadja az
önkormányzatnak.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Szavazásra terjesztem fel a határozati
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja Karalyos Sándor (2310 Szigetszentmiklós, Aranyhíd utca 127/127.) részéről felajánlott
831/14 helyrajzi számú, kivett saját használatú út ingatlan ingyenesen történő átadását, azzal a feltétellel,
hogy az utat legkésőbb a Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatornahálózat építése tárgyú beruházás során megvalósuló I. számú szennyvízátemelő műtárgy műszaki átadásátvételekor birtokba kell adni.
b) felhatalmazza a Polgármestert a kivett saját használatú út ingatlan ingyenes ajándékozásáról szóló
megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:33
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
7
0
0
7
0

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
13

Távol
Összesen
Megjegyzés:

2
9

Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

132/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja Karalyos Sándor (2310 Szigetszentmiklós, Aranyhíd utca 127/127.)
részéről felajánlott 831/14 helyrajzi számú, kivett saját használatú út ingatlan
ingyenesen történő átadását, azzal a feltétellel, hogy az utat legkésőbb a
Dunavarsány, Epres utca és térségében létesülő új gravitációs szennyvízcsatornahálózat építése tárgyú beruházás során megvalósuló I. számú szennyvízátemelő
műtárgy műszaki átadás-átvételekor birtokba kell adni.
b) felhatalmazza a Polgármestert a kivett saját használatú út ingatlan ingyenes
ajándékozásáról szóló megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. Javaslat a Keve-Kivitelező Kft-vel térfigyelő hálózat üzemeltetésére kötött szerződés
módosítására
dr. Szilágyi Ákos jegyző: A szerződés megkötésekor a kiépített rendszer 12 db kamerát tartalmazott. Az
azóta eltelt időszakban a kamerák száma 27 db-ra emelkedett. Ennek megfelelően emelkedett az
üzemeltetési költség is. Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, fogadja el ezt a módosítást a vállalt
üzemeltetési összegre vonatkozóan. A szerződés tartalma értelemszerűen nem változott, az előterjesztés
tartalmazza, hogy a nettó 288.800 forint + ÁFA összeg a Tartalékkeret terhére lenne biztosítva.
Surányi Tibor képviselő: A Bizottsági ülésen is javasoltam, hogy a vállalkozási szerződés műszaki
tartalmát módosítsa a Hivatal, mert nagyon hosszú hibaelhárítási időket tartalmaz (3 nap múlva megnézi a
hibát, és csak 8-10 nap múlva javítja ki). Ennek a rövidebb határidejű módosítását javasoltam. Volt még
egy javaslatunk, hogy a közterület-felügyelők is kapjanak hivatalosan lehetőséget, hogy havonta minimum
egyszer nézzék végig a kamerákat, hogy működnek-e.
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dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ezzel a két módosítással fogadja el most a testület ezt a megállapodást. Ezt
majd mi megbeszéljük a vállalkozóval. A rendőrséggel nem olyan egyszerű ez a történet, mert mi nem
nyúlhatunk bele a rendőrség részére átadott kamerák számítógépéhez. Folyamatban van, nem tudok még
konkrét választ adni. Heti rendszerességgel fog ez működni, hogy hetente egyszer szakember jelenlétében
áttekintsük a kamerák állását.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot a Bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Keve-Kivitelező Kft-vel (2300 Ráckeve, Keszeg sor 1.) kötött, a Dunavarsány város területén
létesített közterületi térfigyelő rendszer műszaki üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó
Vállalkozási szerződést, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerint
módosítja;
b) az a) pont szerinti szerződés pénzügyi fedezetét nettó 200.000 forint + ÁFA összegben a 2017. évi
költségvetés „Város és község szolgáltatásai karbantartás” rovat terhére, valamint a hiányzó nettó 288.800
forint + ÁFA összeget a „Tartalék keret” terhére biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:39
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
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133/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Keve-Kivitelező Kft-vel (2300 Ráckeve, Keszeg sor 1.) kötött, a Dunavarsány
város területén létesített közterületi térfigyelő rendszer műszaki üzemeltetési
feladatainak ellátására vonatkozó Vállalkozási szerződést, a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerint módosítja;
b) az a) pont szerinti szerződés pénzügyi fedezetét nettó 200.000 forint + ÁFA
összegben a 2017. évi költségvetés „Város és község szolgáltatásai karbantartás”
rovat terhére, valamint a hiányzó nettó 288.800 forint + ÁFA összeget a „Tartalék
keret” terhére biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés 1. számú
módosításának aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6.

Javaslat műszaki ellenőr megbízásának utólagos jóváhagyására, határozat visszavonására

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ezt már jeleztük Önöknek, hogy az útberuházásainkat érintő műszaki ellenőri
feladatait ellátó Kölber György (Útdoktor Kft.) egyrészt a kora, másrészt egyéb irányú leterheltsége miatt
nem tudja ellátni továbbiakban a műszaki ellenőri feladatokat. Emiatt, hogy a folyamatban lévő
beruházásainkat ne kelljen felfüggeszteni, a folyamatban lévő projektek műszaki ellenőrzési feladatok
ellátásával az Earth Invest Kft. műszaki ellenőre Brabanti József úr lett megbízva, aki jogfolytonosan vette
át ezt a feladatot. Díjtételben nincs változás. Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy így utólagosan
a határozati javaslatban foglaltak alapján fogadják el a határozatot, amellyel visszavonják azt a
határozatot, ami a műszaki ellenőr megbízására vonatkozott, és gyakorlatilag a beruházásainkhoz
jóváhagyják utólagosan mind a két esetben a műszaki ellenőr személyét, illetve a céget, aki ezt a feladatot
ellátja.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Az új szerződés ugyanazokkal a feltételekkel, árakkal kötődött
meg. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, ismertetem az első határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) tudomásul veszi az ÚTDOKTOR Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft-vel (2330 Dunaharaszti,
Kossuth Lajos utca 51.) 2017. február 16-án megkötött "Dunavarsány Város 2017-2019. évi útjavítási és
útkarbantartási munkái"tárgyú szerződés felmondását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal 2017. június 15. napjával;
b) az a) pontban foglaltak figyelembe vételével a 36/2017. (II. 14.) számú határozatát 2017. június 15.
napjával visszavonja;
c) utólagosan jóváhagyja a műszaki ellenőrzés folyamatosságának biztosítása érdekében az Earth Invest
Kft. (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.) 2017. június 16. napjával történő megbízását a Dunavarsány Város
2017-2019. évi útjavítási és útkarbantartási munkáinak műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására, a 2017.
évben 450.000 forint + ÁFA, összegben a 2017. évi költségvetés "vásárolt közszolgáltatás" rovat terhére,
a 2018. évben 470.000 forint + ÁFA összegben a 2018. évi költségvetés terhére, a 2019. évben 490.000
forint + ÁFA összegben, a 2019. évi költségvetés terhére;
d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:43
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

134/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) tudomásul veszi az ÚTDOKTOR Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft-vel (2330
Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51.) 2017. február 16-án megkötött
"Dunavarsány
Város
2017-2019.
évi
útjavítási és
útkarbantartási
munkái"tárgyú szerződés felmondását a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 2017. június 15. napjával;
b) az a) pontban foglaltak figyelembe vételével a 36/2017. (II. 14.) számú határozatát
2017. június 15. napjával visszavonja;
c) utólagosan jóváhagyja a műszaki ellenőrzés folyamatosságának biztosítása
érdekében az Earth Invest Kft. (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.) 2017. június 16.
napjával történő megbízását a Dunavarsány Város 2017-2019. évi útjavítási és
útkarbantartási munkáinak műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására, a 2017.
évben 450.000 forint + ÁFA, összegben a 2017. évi költségvetés "vásárolt
közszolgáltatás" rovat terhére, a 2018. évben 470.000 forint + ÁFA összegben a
2018. évi költségvetés terhére, a 2019. évben 490.000 forint + ÁFA összegben, a
2019. évi költségvetés terhére;
d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
17

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ismertetem a második határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) tudomásul veszi az Útdoktor Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth
Lajos utca 51/A) "Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető felújítási
munkái" tárgyú műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésére irányuló ajánlatának visszavonását a jelen
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 2017. június 15.
napjával;
b) az a) pontban foglaltak figyelembe vételével a 107/2017. (V. 16.) számú határozatának c) pontját nem
teljesülés miatt 2017. június 15. napjával visszavonja.
c) utólagosan jóváhagyja a műszaki ellenőrzés folyamatosságának biztosítása érdekében az Earth Invest
Kft. (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.) 2017. június 16. napjával történő megbízását a Dunavarsány Város
2017. évi útburkolat, járda és csapadékvíz elvezető felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak
ellátására nettó 450.000,- forint + ÁFA összegben a 2017. évi költségvetés "vásárolt közszolgáltatás"
rovat terhére;
d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:44
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
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135/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) tudomásul veszi az Útdoktor Igazságügyi Szakértő és Tanácsadó Kft. (2330
Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 51/A) "Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat,
járda és csapadékvíz elvezető felújítási munkái" tárgyú műszaki ellenőrzési
feladatainak elvégzésére irányuló ajánlatának visszavonását a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 2017.
június 15. napjával;
b) az a) pontban foglaltak figyelembe vételével a 107/2017. (V. 16.) számú
határozatának c) pontját nem teljesülés miatt 2017. június 15. napjával visszavonja.
c) utólagosan jóváhagyja a műszaki ellenőrzés folyamatosságának biztosítása érdekében
az Earth Invest Kft. (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24.) 2017. június 16. napjával
történő megbízását a Dunavarsány Város 2017. évi útburkolat, járda és csapadékvíz
elvezető felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására nettó 450.000,forint + ÁFA összegben a 2017. évi költségvetés "vásárolt közszolgáltatás" rovat
terhére;
d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7.

Javaslat a Szent István park elnevezésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az augusztus 20-ai ünnepségünket szeretnénk egy új helyszínen
megrendezni. A Pizzéria előtti területet elnevezték Szent István térnek. Ezért azt javasoltuk, hogy a Szent
István tér elnevezés változatlanul hagyása mellett a Gizella szobor melletti területet, ahová az
emlékkövünket áthelyezzük a Szent István park nevet kapja. Bizottságok tárgyalták, egyetértettek vele.
Herczeg Mariann képviselő: A Szent István tér marad továbbra is a pizzéria terasza, és a mellette lévő
zöld, szobros, gazos terület lesz a park, és miben merül ki a parkká alakítás?
Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy kicsit fel lett turbózva, virágosítva lesz.
Keresztesi Balázs alpolgármester: Az emlékkő körül is ugyanazt szeretnénk megvalósítani, mint a
Gizella szobor körül.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Jóval korábbi években a Bakterház Pizzéria előtti területet elnevezték Szent
István térnek. Vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne ennek a közterületnek az elnevezését módosítani,
tekintettel arra, hogy ez a terület viszonylag rendezetlen abban a vonatkozásban, hogy van közte vasútiüzemi terület, az elnevezése nem olyan egyszerű az új jogi szabályozások szerint. Ezért javasoltuk, a
tisztelt Bizottságnak, illetve a Testületnek, hogy a Szent István park elnevezést kapja az előterjesztés
szerinti önkormányzati tulajdonú közterület.
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen, ismertetem a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a DUNAVARSÁNY 969/32 hrsz-ú ingatlan művelési ágát kivett beépítetlen területről kivett
közterületté minősíti;
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § -a és a jelen
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Szabályozási tervlap vonatkozó
része alapján, a 969/32 hrsz-ú ingatlannak a Szent István park elnevezést adja;
c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület minősítéséhez és elnevezéshez kapcsolódó egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:49
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

136/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a DUNAVARSÁNY 969/32 hrsz-ú ingatlan művelési ágát kivett beépítetlen
területről kivett közterületté minősíti;
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.
§ -a és a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Szabályozási tervlap vonatkozó része alapján, a 969/32 hrsz-ú
ingatlannak a Szent István park elnevezést adja;
c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterület minősítéséhez és elnevezéshez
kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8.

Javaslat a Weöres Sándor Óvoda udvarán zárt hulladéktároló építésére

dr. Szilágyi Ákos jegyző: A 2017. évi költségvetéséből a Képviselő-testület az óvodában található
kukatároló felújítását tervezte. Erre 200.000 Ft + Áfás előirányzat volt beállítva a költségvetésben. Menet
közben az óvoda jelezte, hogy a hatályos építési szabályok betartása mellett bővített funkcióval (játék és
kerékpártároló) szeretnék a kukatárolót átalakítani. Az építési szabályzat alapján szabályosan
elhelyezhető, amennyiben a mérete nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és a 4,5 m
gerincmagasságot. A tervek alapján értelemszerűen nem haladja meg, tehát megépíthető, ha és
amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges fedezet különbözetet
átcsoportosítja a 2017. évi költségvetésének a karbantartási és kis javítási szolgáltatások soráról. Ez azt
jelenti, hogy ezt a munkát 1.685.000 Ft + Áfa összegért a Városgazdálkodási Kft. el tudná végezni.
Amennyiben a testület pozitív döntést hoz, tisztelettel kérem a műszaki osztályt is, hogy fokozottan
figyeljenek az építési szabályok, követelmények betartására.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen, ismertetem a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) a
Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.) udvarán zárható kerékpár-, játék- és
hulladéktároló jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti műszaki
tartalommal és ajánlat alapján történő megépítésével azzal, hogy a mérete nem haladhatja meg a nettó 100
m3 térfogatot és a 4,5 m gerincmagasságot;
b) az a) pont szerinti munkák elvégzésére a pénzügyi fedezetet a 2017. évi költségvetés az „Épületek
felújítása” rovat terhére nettó 200.000,- forint + ÁFA összegben, valamint a hiányzó nettó 1.485.000,forint + ÁFA összeget a „Karbantartási, kis javítási szolgáltatás” rovatról való átcsoportosítással
biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel a szerződés aláírására nettó
1.685.000 forint + ÁFA összegben, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 17:52
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
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Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs
dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
137/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t (2336 Dunavarsány, Kossuth
Lajos utca 18.) a Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.)
udvarán zárható kerékpár-, játék- és hulladéktároló jelen határozat meghozatalát
segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal és ajánlat
alapján történő megépítésével azzal, hogy a mérete nem haladhatja meg a nettó 100
m3 térfogatot és a 4,5 m gerincmagasságot;
b) az a) pont szerinti munkák elvégzésére a pénzügyi fedezetet a 2017. évi
költségvetés az „Épületek felújítása” rovat terhére nettó 200.000,- forint + ÁFA
összegben, valamint a hiányzó nettó 1.485.000,- forint + ÁFA összeget a „
Karbantartási, kis javítási szolgáltatás” rovatról való átcsoportosítással biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel a
szerződés aláírására nettó 1.685.000 forint + ÁFA összegben, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
9.

Javaslat a Dunavarsány 04/8 hrsz-ú ingatlant érintő igénybevételi eljárás lefolytatására

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Az Epres utcai szennyvízberuházás kapcsán jeleztük Önöknek, hogy adódnak
nem várt problémák, illetőleg adódhatnak olyan jogi helyzetek, amit nem vettünk észre, vagy nem tudtunk
rá felkészülni. Első ilyen probléma: a megtervezett vezetékszakaszt a Pilisi Parkerdő kezelésében lévő
erdő művelési ágú területen keresztül kell hoznunk. A tervezők, illetve a kivitelező számára ez a tény a 2-3
héttel ezelőtti kooperáción derült ki, hogy ezen a területen nem lehet csak úgy lefektetni ezeket a
közművezetéket. Megkerestük a Pilisi Parkerdőt, megnéztük ezt a területet, hogy hogyan lehetne a lehető
legkisebb elhajlás mentén úgy megcsinálni, hogy ne kerüljön többletköltségébe az önkormányzatnak.
Sajnos az erdőtörvény nem ad rugalmas mozgási lehetőséget. Annak ellenére, hogy a tervezők által
elkészített nyomvonal az út nyomvonalában fog menni és tényleges erdőállomány csökkenést nem fog
eredményezni, az erdőtörvény alapján ez a terület erdőterület, ezért abban az esetben tud hozzájárulni a
Pilisi Parkerdő és az Erdőhatóság ahhoz, hogy ezen a területen jogszerűen ez a vezeték elhelyezésre
kerüljön, ha csereerdősítésre kerül sor. A csereerdősítéstől nem tudnak eltekinteni. Pénzbeli megváltás,
vagy csereerdősítés. Mivel nekünk nincs csereerdősítésre területünk, ezért a Pilisi Parkerdő vállalta, hogy
lefolytatja a teljes eljárást, az engedélyeztetést. Nekünk kell ennek az egész csereerdősítésnek a költségét
megfinanszírozni, ami nem ezen a területen fog megvalósulni. Ha nem biztosítjuk ezt az összeget, aminek
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a forrását próbáltuk a határozati javaslatban megjelölt módon megtalálni, abban az esetben ez a beruházás
azon a területen nem valósulhat meg, és egy jelentős kerülő úton kell a csővezetékünket önkormányzati
tulajdonú területen áthozni, ami körülbelül 100 millió forintos többletköltséget jelentene. Van egy
6.000.000 forint + Áfás és egy 7.750.000 forint + Áfás tétel. Egyeztettünk a Pilisi Parkerdővel és az
Erdőhatósággal, hogy ennek az első költségét a 6.000.000 Ft + Áfa-t összeg forrását kell a
költségvetésünkben megtalálni, amit meg is találtunk és ki is tudtunk mutatni. A fennmaradó 7.750.000 Ft
+ Áfa összeget pedig a 2018. évi költségvetésünkbe kell tervezni. Tisztelettel kérném, hogy ezt az
előterjesztést támogassák, ellenkező esetben a beruházást le kell állítani.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretném kérni, hogy jelezzék felém, hogy hol lesz ez a
csereerdő, mert majd meg akarom nézni.
Herczeg Mariann képviselő: Ha jól olvastam az előterjesztést, akkor maga az eljárás hatósági díja
6.000.000 Ft + Áfa, a csereerdősítés kivitelezése pedig 7.750.000 Ft + Áfa? 6 millió forintért papírokat
tologatunk, 7.750.000 Ft + áfáért fát ültetünk? Ez horror. A valóságban ez nem is erdő, hanem valami
susnyás. Ezeket fogják kivágni?
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nincs fa, de a terület besorolása erdő.
Herczeg Mariann képviselő: Nincs rá semmilyen lehetőség, hogy ezt átrajzolják a valóságnak
megfelelően?
Gergőné Varga Tünde polgármester: Nincs.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: A szerződéstervezet első oldalán egyértelműen leírják „Fontos megjegyezni,
hogy a közművezeték átvezetése a meglévő földút nyomvonalában történne, így az erdőterület tényleges
csökkenését nem okozná”. Az egész terület erdő művelési ágú, tehát a földúton is erdőnek kellene lenni.
Herczeg Mariann képviselő: Ha a Pilisi Parkerdő azt mondja az én telkemre, hogy ő szerintük ott erdő
van, akkor el kell bontani a házamat? Azért mert az ő papírjaikon az szerepel és a valósághoz semmi köze
nincs, az nem érdekel senkit?
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Igen, akkor az erdő. Két közhiteles nyilvántartás létezik Magyarországon.
Egyik az ingatlan-nyilvántartás, a másik az erdők nyilvántartása.
Herczeg Mariann képviselő: Akkor az erdőnyilvántartás sokkal fajsúlyosabb, mint egy földhivatali
nyilvántartás?
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ha erdőt érint, akkor igen.
Herczeg Mariann képviselő: Azt, hogy az ő papírjukon mi van, és mi van a valóságban, az meg senkit
nem érdekel.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ami erdőként van, az erdő. Sajnos az illetékesek valamilyen oknál fogva nem
fésülik össze a két közhiteles nyilvántartás adatait.
Herczeg Mariann képviselő: Ez egy bohózat. Senki nincs ma Magyarországon, aki venné a fáradtságot
és ezt helyrepakolja? Gondolom nem Dunavarsány Önkormányzata az egyetlen, aki ebbe lépten-nyomon
belefuthat.
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Sajnos ez a kis bohóckodás nekünk elég sokba kerül, ezért tényleg
nagyon figyeljünk oda a legközelebbi terveknél, tervezéseknél, mert ez tényleg nem hiányzott nekünk,
hogy ekkora összeget belefektessünk ebbe a dologba.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ha erdősítünk, ha nem, ez ennyibe kerül.
Herczeg Mariann képviselő: Itt még ráadásul felépítmény sem lesz.
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Nehéz elfogadni ezt a tényt, de úgy tűnik erősebb az erdőtörvény hatálya, az
erdő és a zöld védelme, mint bármi más ma Magyarországon. Általában nem ugyanakkora területen kell
csereerdősíteni, mint amennyit igénybe veszünk, hanem annak a másfélszeresét, kétszeresét szokták kérni.
Gergőné Varga Tünde polgármester: Akkor ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza a Pilisi Parkerdő Zrt-t (2025 Visegrád, Mátyás K. u. 4.) a Dunavarsány 04/8 helyrajzi számú
ingatlanon igénybevételi eljárás, valamint csereerdősítési eljárás lefolytatásával a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) az a) pont szerinti eljárások elvégzésére a pénzügyi fedezetet a 2017. évi költségvetés Tartalék keret
terhére 3.900.000 forint + ÁFA összegben, és 2.100.000 forint + ÁFA összegben a "Karbantartási, kis
javítási szolgáltatás" rovat terhére, míg 7.750.000 forint + ÁFA összegben a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a szerződés aláírására 13.750.000 forint + ÁFA
összegben, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Szavazás eredménye
Ideje: 2017. július 11. 18:13
Típusa: Nyílt
határozat;
Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Név
dr. Békássy Szabolcs
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kun László Károly
Mekler Andrea
Surányi Tibor
Száger Gyula
dr. Bóna Balázs

Voks:
7
0
0
7
0
2
9

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

Össz%
77.78
0.00
0.00
77.78
0.00
22.22
100.00
Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
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dr. Csobolyó Eszter

Távol
138/2017. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza a Pilisi Parkerdő Zrt-t (2025 Visegrád, Mátyás K. u. 4.) a Dunavarsány
04/8 helyrajzi számú ingatlanon igénybevételi eljárás, valamint csereerdősítési
eljárás lefolytatásával a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal;
b) az a) pont szerinti eljárások elvégzésére a pénzügyi fedezetet a 2017. évi
költségvetés Tartalék keret terhére 3.900.000 forint + ÁFA összegben, és 2.100.000
forint + ÁFA összegben a "Karbantartási, kis javítási szolgáltatás" rovat terhére,
míg 7.750.000 forint + ÁFA összegben a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a szerződés aláírására
13.750.000 forint + ÁFA összegben, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A nyílt ülés jegyzőkönyve 1816 órakor lezárásra kerül.
K.m.f.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Mekler Andrea
képviselő

Száger Gyula
képviselő
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