
2017. január 17-ei rendes, Képviselő-testületi ülés határozatai 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
1. Javaslat Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet 

megalkotására 
2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatára 
3. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának, valamint a 

kapcsolódóan frissítésre került településfejlesztési koncepciónak és megalapozó 
munkarésznek a végleges, államigazgatási egyeztetést követő elfogadására 

4. Javaslat az Epres utca és térségének szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának 
három ütemre és dokumentációra történő szétbontása tárgyú beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

5. Javaslat "Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
szennyvízelvezetési problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

6. Javaslat a 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztásának elfogadására, ajándékozási 
szerződés aláírására 

7. Javaslat a polgármester illetményének megállapítására 
8. Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására 
9. Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés 

meghozatalára, valamint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásban szereplő 
feltételekkel pályázat benyújtására 

 
Zárt ülés: 

 
10.   Javaslat kitüntető cím adományozására 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

3/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



a) felülvizsgálta a 2016. február 26-án kelt, Dunavarsány Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, és azt saját részéről 
változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

b) felülvizsgálta a 2016. február 26-án kelt, Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, és azt saját részéről 
változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

4/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan 

elkészített hat tematikus projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, 
turizmusfejlesztési, megújuló energia-, illetve közműhálózat-fejlesztési stratégia, 
valamint „Csillagváros”-projektcsomag) államigazgatási véleményezés során 
beérkezett észrevételeket és az azokra adott tervezői válaszokat a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) elfogadja az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez kapcsolódóan 
felülvizsgált településfejlesztési koncepciót a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája és a kapcsolódóan 
elkészített hat tematikus projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, 
turizmusfejlesztési, megújuló energia-, illetve közműhálózat-fejlesztési stratégia, 
valamint „Csillagváros”-projektcsomag) végleges változatát a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal; 

d) elfogadja az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez kapcsolódóan 
felülvizsgált megalapozó vizsgálatot a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 

e) felkéri a Polgármestert az elfogadott dokumentumok közzétételére Dunavarsány 
város honlapján; 

f) felkéri a Polgármestert, hogy – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően 
– öt napon belül értesítse az államigazgatási véleményezési folyamatban részt vett 
szervezeteket, valamint az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalt a településfejlesztési koncepció módosításának elfogadásáról és az 
integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról és közzétételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

5/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Az Epres utca és 
térségének szennyvízcsatorna-hálózat tervdokumentációjának három ütemre és 
dokumentációra történő szétbontása" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiakban állapítja meg: 

1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes; 
2. Terv-Consult Kft. (2335 Taksony, Akácfa utca 34.) ajánlata érvényes; 



3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 
Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette; 

4. Az eljárás eredményes volt; 
5. Az eljárás nyertese a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 

7.); 
6. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt; 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 2017. 

évi költségvetés számlázott szellemi tevékenységek soron megtervezett rovat 
átcsoportosításával biztosítja. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 3.500.000 forint + ÁFA 
összegben tervezési szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

6/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Bajcsy-Zsilinszky 
utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár szennyvízelvezetési 
problémáinak rendezése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban 
állapítja meg: 

1. A Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) ajánlata érvényes; 
2. A DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata 

érvényes; 
3. VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A) ajánlata érvényes; 
4. A-Z-KINCS Kft. (1044 Budapest, Váci út 121.) ajánlata érvényes; 
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 

Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.) tette; 
6. Az eljárás eredményes volt; 
7. Az eljárás nyertes a Hydro-Agro-Bau Kft. (3759 Aggtelek, Hunyadi utca 7.); 
8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt; 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület a 2017. 

évi költségvetés egyéb építkezés felújítások között megtervezett költség terhére 
biztosítja. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  12.500.000 forint + ÁFA 
összegben vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

7/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Dorogi Lajosné (születési név: Czahesz Irén, lakcím: 2336 Dunavarsány, Epres 

utca 8.) (a továbbiakban: Tulajdonos) kérelmére elfogadja jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti változási vázrajz 
alapján a Dunavarsány, 861/3 helyrajzi számú ingatlan megosztását; 

b) elfogadja a Tulajdonos részéréről felajánlott újonnan kialakuló 861/4 helyrajzi 
számú kivett közút ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adását; 



c) felhatalmazza a Polgármestert kivett közút ingatlan ajándékozásáról szóló 
megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergőné Varga Tünde 
polgármester illetményét 2017. január 01-ei hatállyal – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4) és (6) bekezdéseiben 
foglaltakra – bruttó 598.300,- Ft/hó összegben, továbbá költségtérítése mértékét bruttó 
89.745,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

9/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keresztesi Balázs főállású 
alpolgármester illetményét 2017. január 01-ei hatállyal - figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80.§ 
(1) bekezdésében foglaltakra – bruttó 538.500,- Ft/hó összegben, költségtérítését - 
figyelemmel az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében foglaltakra – bruttó 80.775,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békássy Szabolcs 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 01-ei hatállyal - 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 80.§ (2) bekezdésében foglaltakra – bruttó 269.200,- Ft/hó 
összegben, költségtérítését - figyelemmel az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében foglaltakra – 
bruttó 40.380,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

11/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



a) csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által 
megvalósuló ASP központ fejlesztési rendszeréhez és a „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázaton indulni kíván. 

b) az a) pont szerinti pályázaton történő részvételhez szükséges előkészítő munkákkal, 
valamint az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozás szempontjából szükséges egyes 
munkák elvégzésével, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti ajánlatban foglaltak szerint, megbízza a Gov-Info 2000 
Informatikai Szolgáltató Bt. –t (cím: 1213 Budapest, Mária kiráyné útja 141.) az 
ajánlatában szereplő 1.050.000,- Ft díjért a 2017. évi költségvetés terhére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti szerződés aláírására. 
d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás és a 

pályázat benyújtása érdekében a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírja, 
valamint a szükséges intézkedések megtegye. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

12/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 
31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Dunavarsány 
település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 
Polgármesterét, hogy a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó 
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja Dunavarsány Város Önkormányzata és Majosháza Község 
Önkormányzata, mint a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és 
javára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

13/2017. (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Kultúrájáért 
kitüntető cím adományozásáról szóló 1/2017. (I. 17.) önkormányzati rendelete alapján 
Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető címet ítél meg a 2017. évben Szikora Ferencné (2336 
Dunavarsány, Vasút sor 10.) részére. A rendelet alapján a cím a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett ünnepi műsor keretében kerül ünnepélyesen átadásra a kitüntetett 
részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 


	3

