
2020. július 14-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 

 

 

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

 

75/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Tiefenbeck László és Véghné Boda Ildikó képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

76/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

1. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

2. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadására és 

Alapító Okiratának módosítására 

3. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei között kötendő 

munkamegosztási megállapodások elfogadására 

4. Javaslat státusz megszüntetésére 

5. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság összetételének megváltoztatására 

6. Javaslat a Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására 

7. Javaslat a 834-841, 842/3, 843/3, 844/3 hrsz-ú ingatlanok megosztásához településrendezési 

szerződés aláírására 

8. Javaslat Önkormányzati konzorciumi villamos energia közbeszerzés csatlakozási szerződés 

megkötésére 

9. Javaslat Dunavarsány Város településrendezési eszközei felülvizsgálatára és módosítására 

10. Javaslat a Nyugati-lakópark lakó/pihenő övezetté nyilvánítására 

11. Javaslat utcák elnevezésére 

12. Javaslat a Local Agenda 2021-2025 időszakra vonatkozó helyi programjának elfogadására 

13. Javaslat az útkarbantartási feladatok elvégzéséhez költségvetési forrás biztosítására 

14. Javaslat az Ősz utca forgalmi rendjének megváltoztatására 

15. Javaslat intézményi fejlesztési területen megvalósuló beruházások előkészítésére 

16. Tájékoztató a Vörösmarty utca csapadékvíz elvezetési problémáinak tárgyában érkezett 

lakossági megkeresésről 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

77/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

mellékletét képező mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és a 

könyvvizsgálói jelentést, valamint javadalmazási szabályzatát megismerte és elfogadja. 



b) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága által elfogadott Ügyrendet 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

78/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 100 %-os tulajdoni részesedésével működő, általa alapított Dunavarsányi 

Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

b) „2. A Társaság székhelye:  H-2336. Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18. 

A Társaság telephelyei: 

H-2336. Dunavarsány, Vörösmarty út 149. 

H-2336. Dunavarsány, Ősz utca 7.” 

c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti döntésre figyelemmel készíttesse el 

és írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának módosítását, illetve a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és azt nyújtsa be a Budapest 

Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

79/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány Város 

Önkormányzata Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár között létrejövő Munkamegosztási 

megállapodást, 

b) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

mellékletét képező, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal és Dunavarsány Város 

Önkormányzata Weöres Sándor Óvoda között létrejövő Munkamegosztási megállapodást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

80/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat státuszlétszámát 2020. 

augusztus 1. napjától, 1 fő, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti (szociális asszisztensi) 

létszámmal csökkenti, tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásaira. 

b) felhatalmazza a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetőjét, hogy a testületi döntés alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 



1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés e) pontjára, valamint a Kjt. 33. (1) bekezdés 

f) pontjára való tekintettel hozza meg a státuszlétszám csökkentésével kapcsolatos 

munkáltatói intézkedéseket. 

c) biztosítja a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében 

a státuszelvonással kapcsolatos bérjellegű juttatások meglétét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

81/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Települési Értéktár Bizottságot Orbán Róbert elhunyt bizottsági tag helyett 1 fő új taggal, 

Molnár Ágnes 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi utca 115/E. szám alatti lakossal kiegészíti, 

b) a Települési Értéktár Bizottság tagjai közül Végh Botond bizottsági tagságát megszünteti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

82/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti társbérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, 

természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos alapterületű 

önkormányzati lakás szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt szobáját kizárólagos 

használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó 1094 m2 nagyságú földterületét 

közös használatra, az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet 23.§-a alapján 2 

éves, 2020. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra, 50.000,- 

Ft/hó bérleti díjért Szabóné Eszes Erzsébet részére bérbe adja. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti bérleti szerződés aláírására és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

83/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti társbérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, 

természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos alapterületű 

önkormányzati lakás szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt szobáját kizárólagos 

használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó 1094 m2 nagyságú földterületét 

közös használatra, az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet 23.§-a alapján 2 



éves, 2020. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra, 50.000,- 

Ft/hó bérleti díjért Lőrinc Zsuzsanna részére bérbe adja. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti bérleti szerződés aláírására és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

84/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja Frisch Tünde (1106 Budapest, Nagyicce utca 12.), Beck Józsefné (2335 Taksony, 

Dózsa György út 63.), Szalai János (2335 Taksony, Kölcsey Ferenc utca 22.), Gergő 

Ferencné (2335 Taksony, Széchenyi István út 1.), Veres Józsefné (2335 Taksony, Szent 

Anna utca 14.), Grimm Istvánné (2335 Taksony, Szent István tér 9.), Winklerné Major 

Katalin (2336 Dunavarsány, Szabadkai utca 14.), Grimm András (2335 Taksony, Szent 

István tér 9.), Grimm Lénárd (1201 Budapest, Virág Benedek utca 38.), Proksa Péter (2336 

Dunavarsány, Kolozsvári utca 35.),  Szabó László (2336 Dunavarsány, Diófa utca 1.), 

Bodzsár Józsefné (2337 Délegyháza, Kék tó sétány 101.), Fülöp Etelka (2336 Dunavarsány, 

Diófa utca 1.), Szabó József (2336 Dunavarsány, Bethlen G. utca 15.) fejlesztők által 

benyújtott kezdeményezést a kialakuló 834/13 hrsz-ú közút kialakítására. 

b) tájékoztatja Fejlesztőket, hogy a támogatás feltétele, hogy az érdekelt Fejlesztők az 

Önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a közút fejlesztésének járulékos és 

a megvalósítás tényleges költségeit (közút kialakítása a Dunavarsány Építési Szabályzatáról 

szóló 12/2016. (VI. 10.) Ök. rendelet 4. függeléke szerinti mintakeresztszelvénynek 

megfelelő zöldfelület, közműhálózat, stb. kiépítésével) a fejlesztési ütemterv szerint vállalja. 

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

ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerül. 

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 Fejlesztőket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

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

 

85/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja az InFend Energy Kft. által szervezett - önkormányzati konzorciumi - villamos 

energia közbeszerzési csoporthoz való csatlakozást, és elfogadja a Konzorciumvezetői 

felkérést a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal; 

b) az InFend Energy Kft. megbízási díját a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja 40.000 

forint + Áfa/hó összegben; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti Megbízási szerződés aláírására, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 



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

 

86/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja a Locker-család kérelmező és fejlesztő által benyújtott, a jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti telepítési tanulmánytervben 

bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatához és módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való 

befogadását – beleértve az érintett terület nyugati oldalán gyűjtőút kialakításának lehetőségét 

az 51-es úttal való kapcsolat biztosítása érdekében – abban az esetben, ha településrendezési 

szerződésben a felek meg tudnak állapodni 30 napon belül a fejlesztést érintő minden 

lényeges kérdésben, különös tekintettel a szerződők kötelezettségeire. 

b) tájékoztatja a fejlesztőt a támogatás alapfeltételéről, miszerint az érdekelt fejlesztő vállalja 

az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a településrendezési eszközök 

módosításának, a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Locker-család kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

87/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklet 1.-3. 

pontjaiban bemutatott tervmódosítási kezdeményezések vonatkozásában Dunavarsány 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához szükséges tervezési 

munkák elindulását. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklet 1.-3. pontjaiban bemutatott tervezési tartalomra vonatkozóan indítson beszerzési 

eljárás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

88/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja Erdős Sándor kérelmezőnek a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 

számú melléklet 3. a pontjában bemutatott tervmódosítási kezdeményezését Dunavarsány 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához csatlakozó tervezési 

munkák folyamatába való befogadását abban az esetben, ha településrendezési szerződésben 

a felek meg tudnak állapodni 30 napon belül a fejlesztést érintő minden lényeges kérdésben, 

különös tekintettel a szerződők kötelezettségeire. 

b) tájékoztatja a kérelmezőt a támogatás alapfeltételéről, miszerint az érdekelt kérelmező 

vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a fejlesztés járulékos és 

a megvalósítás tényleges költségeinek viselését. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Erdős Sándor kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 



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

 

89/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja Ritter Melinda kérelmezőnek a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

1. számú melléklet 3. b pontjában bemutatott tervmódosítási kezdeményezését Dunavarsány 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához csatlakozó tervezési 

munkák folyamatába való befogadását. 

b) tájékoztatja a kérelmezőt a támogatás feltételéről, miszerint az érdekelt kérelmező vállalja 

az önkormányzattal kötött településrendezési szerződés módosítását, a településrendezési 

eszközök módosításának, a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek 

viselését. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Ritter Melinda kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

90/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja Somogyi Henriett kérelmezőnek a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklet 3.c pontjában bemutatott tervmódosítási kezdeményezését 

Dunavarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához 

csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását – azzal, hogy a kérelmező 

módosítási szándéka szerint a tulajdonában lévő 2092 hrsz-ú ingatlan a tervmódosításban 

lakóterületi felhasználást kapjon – abban az esetben, ha településrendezési szerződésben a 

felek meg tudnak állapodni 30 napon belül a fejlesztést érintő minden lényeges kérdésben, 

különös tekintettel a szerződők kötelezettségeire. 

b) tájékoztatja a kérelmezőt a támogatás alapfeltételéről, miszerint az érdekelt kérelmező 

vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a fejlesztés járulékos és 

a megvalósítás tényleges költségeinek viselését. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Somogyi Henriett kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

91/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja Vígh Csilla Andrea kérelmezőnek a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklet 3. d pontjában bemutatott tervmódosítási kezdeményezését 

Dunavarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához 

csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását abban az esetben, ha 

településrendezési szerződésben a felek meg tudnak állapodni 30 napon belül a fejlesztést 

érintő minden lényeges kérdésben, különös tekintettel a szerződők kötelezettségeire. 

b) tájékoztatja a kérelmezőt a támogatás alapfeltételéről, miszerint az érdekelt kérelmező 

vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a településrendezési 

eszközök módosításának, a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek 

viselését. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Vígh Csilla Andrea kérelmezőt. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

92/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 4. pontja 

szerinti kezdeményezést a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati 

rendelet módosítását Dunavarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és 

módosításához párhuzamosan csatlakozó, de külön eljárás keretében történő tervezési 

munkái elindulását. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete 4. pontja szerint tervezési tartalomra vonatkozóan indítson beszerzési eljárást 5 

településtervező cég részvételével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

93/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány, Nyugati lakópark elnevezésű városrészt lakó/pihenő övezetté nyilvánítja; 

b) elfogadja az a) pont szerinti városrészre vonatkozó, Iutak Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga 

utca 11.) által készített forgalomtechnikai tervet a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti forgalomtechnikai tervben foglalt táblák 

kihelyeztetésére, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

94/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám 

megállapításának rendjéről szóló 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján a 

874/10 hrsz.-ú Névtelen utcát Homoktövis utcára nevezi át; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az utca átnevezéséhez kapcsolódó szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

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



95/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám 

megállapításának rendjéről szóló 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján a 3210 

hrsz.-ú DAMARIBA SZIGET Damariba sziget utcát Domariba szigetre nevezi át; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az utca átnevezéséhez kapcsolódó szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

96/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, Dunavarsány 

Város Fenntartható fejlődésének 2021-2025. időszakra vonatkozó helyi programját 

változatlan tartalommal elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert a Dunavarsány Város Fenntartható fejlődésének helyi 

programjának aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

97/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az útkarbantartási munkálatok III. ütemének elvégzéséhez, valamint a 2020. évben a 

rendkívüli útkarbantartási munkálatok elvégzéséhez a rendelkezésre álló nettó 6.932.522 

forint összegen felül nettó 12.145.509 forint pénzügyi fedezetet biztosít a 2020. évi 

költségvetés átcsoportosításával,  a 013350-es kormányzati funkció épület beszerzés rovaton 

szereplő bölcsőde önrész részletező kódon tervezett összegből; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti útkarbantartási munkálatok 

megrendelésére, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

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

 

98/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az Ősz utca forgalmi rendjét megváltoztatja elsőbbség adás kötelező tábla kihelyezésével a 

Kossuth Lajos utca felől érkezőknek; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az elsőbbségadás tábla kihelyeztetésére, valamint a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: Polgármester 

 

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

 

99/2020. (VII. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az intézményi fejlesztési területen megépülő közintézmények közművesítési, útépítési, 

egyéb forgalomtechnikai tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósításához szakmai, 

projektelőkészítő és lebonyolító menedzsment felállításáról és az ingatlanjogi, telekalakítási, 

belterületbe vonási feladatok elvégzéséről dönt; 

b) az a) pont szerinti projektelőkészítő és lebonyolító menedzsment felállításához, valamint az 

ingatlanjogi, telekalakítási, belterületbe vonási feladatok elvégzéséhez bruttó 25.564.600 

forint összegű pénzügyi fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetés átcsoportosításával, a 

013350-es kormányzati funkció épület beszerzés rovaton szereplő bölcsőde önrész 

részletező kódon tervezett összegből; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerint feladatok elvégzéséhez a megbízási 

szerződések és megrendelések aláírására, valamint a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


