
2020. január 28-ai rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 

 

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

 

1/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Keresztesi Balázs alpolgármestert és Nagyné dr. Csobolyó Eszter 

képviselőt jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

2/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1.  Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

2.  Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatára 

3.  Javaslat a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási 

megállapodás módosításának jóváhagyására 

4.  Javaslat a 2020. évi szúnyoggyérítésre 

5.  Javaslat a 086/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására 

6.  Javaslat Dunavarsány-Délegyháza-Majosháza és Környéke Egészségügyi Alapítvány 

létrehozására …. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

3/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

melléklete szerinti Közigazgatási szerződés-Együttműködési megállapodást, amely 

Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kerül megkötésre, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás 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: 

 

4/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

melléklete szerinti Közigazgatási szerződés-Együttműködési megállapodást, amely 

Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kerül megkötésre, 



b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás 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: 

 

5/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsába 

Gergőné Varga Tünde polgármestert delegálja, 

b) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Társulási 

megállapodás módosítást jóváhagyja, 

c)  felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

6/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 

tartalommal a 2020. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megbízási szerződést elfogadja;  

b) a 2020. évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső, közbeszerezni kívánt 

gyérítések költségeire vonatkozóan bruttó 3.355.506,- Ft összeghatárig kötelezettséget 

vállal, a megbízási szerződés alapján az elszámolást követően a díjat megfizeti. 

c) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a megbízási szerződés alapján a 

szolgáltató kiválasztására és a közbeszerzési eljárás haladéktalanul történő elindítására. 

d) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek 

csökkentése érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket. 

e) felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi, Dunavarsány településre eső szúnyoggyérítés 

feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására 

és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

7/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Böcsödi Mária és Böcsödi Károly Tulajdonosok kérelmére a Gamzisz Kft. (2317 

Szigetcsép, Zrínyi Miklós utca 28.) által készített, a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú mellékletét képező 583/2019. munkaszámú változási vázrajz 

szerinti tartalommal a Dunavarsány, 086/24 helyrajzi számú ingatlan belterületbe 

vonásához hozzájárul; 

b) az a) pont szerinti belterületbe vonási eljárás ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetésének eljárási díja, valamint bármely egyéb felmerülő költség a Tulajdonost terheli; 



c) felhatalmazza a Polgármestert a belterületbe vonáshoz szükséges kérelem és az a) pont 

szerinti változási vázrajz aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

8/2020. (I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:380.§-a alapján Délegyháza 

Község Önkormányzatának Képviselő-testületével és Majosháza Község 

Önkormányzatának Képviselő-tetsületével együtt, mint alapító a „Dunavarsány – 

Délegyháza – Majosháza és Környéke Egészségügyi Alapítvány” névvel alapítványt létesít 

Dunavarsány – Délegyháza – Majosháza és környéke lakosságát érintő egészségmegőrzési, 

betegségmegelőzési, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenyég, továbbá 

betegszállítás, mentés, orvosi ügyelet végzése és ellátása, rendezvények egészségügyi 

biztosítása támogatása, valamint e tevékenységek fejlesztése és támogatása céljából, három 

fős kuratórium felállításával. 

b) a saját részéről az a) pont szerinti alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges 

vagyonhoz - Dunavarsányba a 2020. január 1-jei állapot szerinti bejelentett lakosságszám 

után - 100,- Ft/fő összeget biztosít a 2020. évi költségvetésének a terhére. 

c) a saját részéről dr. Kun Lászlót jelöli a felállítandó kuratóriumba. 

d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy legkésőbb 2020. március 31. napjáig készíttesse 

elő és terjessze az alapító Képviselő-testületek elé az a) pont szerinti alapítvány alapító 

okiratának tervezetét és az egyéb alapításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyás 

céljából. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

 


