
2020. március 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

38/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Mekler Andrea és Kun László képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

1. Javaslat a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló új helyi rendelet megalkotására 

2. Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának 

munkaszüneti nappá nyilvánítására 

3. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda bővítésével összefüggő 

döntések meghozatalára 

4. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kötendő Együttműködés és 

feladatellátási megállapodás, valamint a feladatok részletezését megállapító új 

megállapodások megkötésére 

5. Javaslat a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földek hasznosítására 

vonatkozó pályázatok kiírására 

7. Javaslat a Dunavarsány 0132/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására 

8. Javaslat az önkormányzat résztulajdonában lévő 2058 hrsz-ú ingatlan értékékesítése tárgyú 

pályázat eredményének megállapítására 

9. Javaslat a Dunavarsány 897/7 és 894/6 hrsz-ú önkormányzati úton tervezett ivóvíz- és 

szennyvízhálózat bővítés elfogadására, településrendezési szerződés aláírására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

40/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okiratának 

- jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - 

módosítását, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti dokumentum aláírására 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés 

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 



A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda – jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti – módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti dokumentum aláírására, 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés 

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

42/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda státuszlétszámát 2020. 

augusztus 1-jei hatállyal 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka státusszal megemeli, 

b) felkéri a Polgármestert az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet a) pont szerinti módosításának előkészítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

43/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda intézményvezetőjét, Varga 

Beatrixot 2020. augusztus 1. napjától a vezetői megbízása időtartamára az intézményvezetői 

feladatok ellátása okán felmenti a kötelező, csoportban lévő, heti 8 órás óraszáma alól, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti felmentésről szóló munkáltatói igazolás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

44/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel megkötendő Együttműködési és 

Feladatellátási Megállapodást a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal; 

b) elfogadja a közutak, közparkolók hó- és síkosságmentesítési feladatainak részletszabályait 

tartalmazó megállapodást a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti tartalommal; 



c) elfogadja a helyi közutak fenntartási és tartozékainak fenntartási és karbantartási 

feladatainak részletszabályait tartalmazó megállapodást a jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 

d) felhatalmazza a Polgármestert az a), b) és c) pont szerinti megállapodások aláírására, 

valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban, névszerinti szavazással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

45/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A "GTE 2020” Konzorcium (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) ajánlata érvényes. 

2. A KULCS Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) ajánlata 

érvényes. 

3. A STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.) 

ajánlata érvényes. 

4. A TAM-BAU Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.) ajánlata érvényes. 

5. Az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.) ajánlata érvényes. 

6. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a "GTE 2020” Konzorcium 

(2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) tette. 

7. Az eljárás eredményes volt. 

8. Az eljárás nyertese a "GTE 2020” Konzorcium (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.). 

9. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges többlet fedezetet az Önkormányzat 

2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

10. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

46/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „PM_KEREKPARUT_2018 Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” tárgyú pályázat projektmenedzsmenti 

feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17. email: gordos.tamas@proregio.hu) 

ajánlata érvényes; 

2. a Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malomköz 2., email: kanai.gergely@gmail.com) 

ajánlata érvényes; 

3. a M.T. Hardy Kft. (2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6., email: info@mthardy.hu) ajánlata 

érvényes; 

4. a Granticon Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. (2484 Gárdony, Géza utca 20., email: 

igodor@granticon.hu); 

4. A legalacsonyabb összegű ajánlatot Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malom utca 2) tette; 

5. Az eljárás eredményes volt; 

6. Az eljárás nyertese a Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malom utca 2); 

mailto:gordos.tamas@proregio.hu
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7. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőt egyik részre sem. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás nyertesével a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

47/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1.) Ök. 

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint, a Dunavarsány külterület 036/40, 

036/51, 036/52, 036/55, 036/56 hrsz-ú, valamint a Dunavarsány belterület 4889 hrsz-ú 

ingatlan hasznosítására haszonbérleti pályázatot ír ki a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1.) Ök. 

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint, a Dunavarsány belterület 4680-

4887, 4888/1-13 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására bérleti pályázatot ír ki a jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a Rendeletben foglaltak szerint az a) pont szerinti nyílt 

pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján 

tegye közzé. 

d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

48/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárul a Dunavarsány, 0132/12 hrsz-ú szántó ingatlan belterületbe vonásához; 

b) támogatja az a) pontban meghatározott ingatlan belterületbe vonását követő nevelési, 

oktatási célú felhasználását; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a belterületbe vonáshoz szükséges kérelem aláírására, a 

vonatkozó eljárás megindítására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

49/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány, 2058 hrsz-ú ingatlan 8/24-ed részének értékesítésére 2020. február 12. 

napján kiírt pályázatát a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 

2/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képező versenyeztetési 

szabályzat 10.2. pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 

pályázati felhívásra határidőben nem érkezett pályázat. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

50/2020. (III. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja a Logic Építő Kft. (a továbbiakban: Fejlesztő, székhely: 2336 Dunavarsány, Hun 

utca 6.) által benyújtott, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti emlékeztetőben és a 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatában 

bemutatott kezdeményezést a Dunavarsány 897/7 és 894/6 hrsz-ú önkormányzati utakon 

ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére; 

b) tájékoztatja Fejlesztőt arról, hogy a támogatás feltétele az, hogy az érdekelt Fejlesztő - az 

érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával - az Önkormányzattal kötött 

településrendezési szerződésben a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe 

helyezésének időpontjában az Önkormányzatra átruházza, továbbá az ivóvíz- és 

szennyvízhálózat bővítésének járulékos és a megvalósítás tényleges költségeit a fejlesztési 

ütemterv szerint vállalja; 

c) tájékoztatja a Fejlesztőt, hogy a b) pont szerinti településrendezési szerződés ténye az 

ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerül a Dunavarsány 894/4 és 894/5 hrsz-ú 

ingatlanokra; 

d) felhatalmazza a Polgármestert a b) és c) pont szerinti településrendezési szerződés aláírására 

a jelen határozat meghozatalától számított 30 napon belül. 

e) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejlesztőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


