
2020. február 11-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 

 

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

 

12/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Herczeg Mariann alpolgármestert és Kun László képviselőt jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

13/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására, valamint az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható 

kötelezettségekről szóló határozati javaslat elfogadására 

2. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 

3. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2018/2019-es 

nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadására 

4. Javaslat az óvodai beiratkozás időszakának és az óvoda heti és éves nyitva tartási 

idejének meghatározására  

5. Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2019. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

6. Javaslat a 2020. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi egyesületek, 

sportegyesületek és alapítványok részére 

7. Javaslat díszpolgár saját halottá nyilvánítására 

8. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2020. évi üzleti tervének 

módosítására 

9. Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési Terv megalkotására és a Közbeszerzési szabályzat 

felülvizsgálatára 

10. Javaslat a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására 

11. Javaslat a Dunavarsány 2058 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírására 

12. Javaslat a Dunavarsány 874/10 helyrajzi számú út tulajdonba vételére és a Logic 

Invest Kft-vel kötött településrendezési szerződés megszűnésére 

13. Javaslat a Dunavarsány 0138/84, 0138/85, 0138/89 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

vonására 

14. Javaslat a Dunavarsányi Önkormányzati kommunikáció megújítására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

14/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 



Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után, az 

adósságszolgálatból eredőfizetési kötelezettségeinek következő három évben várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- 2020. év              0 eFt; 

- 2021. év              0 eFt; 

- 2022. év              0 eFt. 

b) az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, 

építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évre várható összegét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- 2020. év 1.590.100 eFt 

- 2021. év 1.621.902 eFt 

- 2022. év 1.654.340 eFt 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

15/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város 

Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évre vonatkozó - jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

16/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város 

Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó – jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

17/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a 2020. augusztus 31-ig 

a 3. életévüket betöltő gyermekek óvodába történő felvételének időszakaként a 2020. május 

11-15. közötti napokat határozza meg, 

b) felkéri a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltak szerinti - közlemény közzétételére az 

önkormányzat, illetve az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos módon, legkésőbb 

2020. április 9-ig. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

18/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában a heti nyitva tartási 

időt a 2020/2021-es nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30–17.30-ig, 

b) az éves nyitva tartási időt 2020. szeptember 1. - 2021. augusztus 31-ig határozza meg, 

oly módon, hogy az óvodavezető által előre meghatározott rend szerint az óvoda 

valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart. 

c) felkéri az óvodavezetőt, hogy 2020. február 15-ig az óvoda 2020. évi nyári nyitva 

tartásáról szóló - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – 

közleményben tájékoztassa a szülőket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

19/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és 

Sport Alapítvány 2019. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

20/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 2020. évre kiírja „civil pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel az 

"egyesületek, sportegyesületek és alapítványok" támogatására azzal a 

módosítással, hogy a pályázati támogatással a nyertes pályázók 2021. január 24. 

napjáig kötelesek elszámolni szöveges beszámolóval kiegészítve. 

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

21/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 2020. évre kiírja „sport pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és mellékletekkel, az "országos 

sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő 



sportszervezetek" támogatására azzal a módosítással hogy a pályázati támogatással a 

nyertes pályázók 2021. január 24. napjáig kötelesek elszámolni szöveges beszámolóval 

kiegészítve.  

b)  felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

22/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi 

Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét 

képező módosított 2020. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

23/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Könözsi László díszpolgárt 

saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja a 

2020. évi költségvetés terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

24/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján készült 

2020. évi közbeszerzési tervet a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

25/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 28/2019. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Dunavarsány 

Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 2020. február 12-ei hatállyal 

hatályon kívül helyezi; 

b) 2020. február 12-ei hatálybalépéssel Dunavarsány Város Önkormányzata új 

közbeszerzési szabályzatát a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 



melléklete szerinti tartalommal megalkotja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

26/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 1. rész - Kerékpárút” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 

1.  A "GTE 2020 Konzorcium" (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) 1. részre 

benyújtott ajánlata érvényes. 

2.  A KULCS Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) 1. részre 

benyújtott ajánlata érvényes. 

3.  A TAM-BAU Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes. 

4.  Az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.) 1. részre benyújtott 

ajánlata érvényes. 

5.  A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a "GTE 2020 

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

6.  Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az 1. részre eredménytelen. 

7.  Az ajánlatkérő új eljárást kíván indítani. 

b)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megismételt közbeszerzési 

eljárást megindító döntés meghozatalára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

27/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárút fejlesztés 

Dunavarsány Városában 2. rész - Kerékpárnyom” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét 

az alábbiakban állapítja meg: 

1.  A "GTE 2020 Konzorcium" (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) 2. részre 

benyújtott ajánlata érvényes. 

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

benyújtott ajánlata érvényes. 

3.  A TAM-BAU Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 11.) 2. részre benyújtott ajánlata érvényes. 

4.  Az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.) 2. részre benyújtott 

ajánlata érvényes. 

5.  A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a "GTE 2020 

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

6.  Az eljárás a 2. részre eredményes volt, 

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

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

b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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



 

28/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a Dunavarsány 2058 helyrajzi 

számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki a 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal; 

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

pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláin 

tegye közzé; 

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: 

 

29/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja a Logic Invest Kft. (székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 32.) (a 

továbbiakban: Fejlesztő) részéről kialakított 874/10 helyrajzi számú kivett közforgalom 

elől el nem zárt magánút ingyenesen, Önkormányzat részére történő tulajdonba adását azzal 

a feltétellel, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatosan felmerülő 

költségek, illetékek és díjak a Fejlesztőt terhelik. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pontban meghatározottak szerinti ajándékozásról 

szóló megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére 

az Önkormányzat és a Fejlesztő között 2018. január 23. napján létrejött településrendezési 

szerződés megszűnésének megállapításával. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
 

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

 

30/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Hajdú Imréné tulajdonos meghatalmazása alapján a Geogram Bt. (2310 

Szigetszentmiklós, Szt. Miklós útja 4/c.) által készített, a jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés 2. számú mellékletét képező, 8127/2019. munkaszámú változási 

vázrajz szerinti tartalommal a Dunavarsány 0138/84, 0138/85 és 0138/89 helyrajzi számú 

ingatlanok belterületbe vonásához nem járul hozzá; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pontban foglaltakról a Kérelmező tájékoztatására, 

valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

31/2020. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 



Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzata által működtetett honlap, közösségi oldal 

és a Dunavarsányi Napló című önkormányzati havilap kiadására, gondozására és felelős 

szerkesztésére 2020. február 15. napjától határozatlan időre megbízza a Rádió Flash 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 2336 Dunavarsány, Rét utca 5.) 690.000 

Ft+ÁFA/hó megbízási díjért a 2020. évi költségvetés szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatás rovata terhére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti feladatok ellátására vonatkozó 

hatályos megbízási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a West-Graph Reklám- és Nyomdaipari Kft-vel 

2014. szeptember 29. napján, a Dunavarsányi Napló előállítása tárgyában kötött 

vállalkozási szerződés megfelelő módosítására. 

d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbízási szerződés aláírására 

és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


