
2018. április 20-ai rendkívüli, nyílt ülés határozatai 
 

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

43/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Dr. Békássy Szabolcs és dr. Bóna Balázs képviselőket jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

44/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1.Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

45/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén 
tárgyú pályázatára pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
szervén keresztül a felelős miniszterhez; 
b) Fejlesztési célként a Gömöry Ferenc utca (4667 hrsz, 4636 hrsz, 4603 hrsz, 4568 hrsz, 4533 
hrsz), a Búza utca Bajcsy-Zsilinszky utca – Vörösmarty utca közötti szakasz (3603 hrsz, 0135/3 
hrsz, belterületbe vonás után 3701 hrsz), valamint a 0132/21 és 0132/13 hrsz, belterületbe vonás 
és telekalakítás után 3702/2 hrsz Habitat utca felújítását jelöli meg; 
c) az a) pont szerinti pályázat b) pont szerinti fejlesztési céljának bruttó beruházási összköltsége 
171.547.998 forint, azaz Százhetvenegymillió-ötszáznegyvenhétezer-kilencszázkilencvennyolc 
forint, mely 30% mértékű önerejét bruttó 51.464.399 forint, azaz bruttó Ötvenegymillió-
négyszázhatvannégyezer-háromszázkilencvenkilenc forint összegben a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja; 
d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázat benyújtására, valamint a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

 



46/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén 
tárgyú pályázatára pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
szervén keresztül a felelős miniszterhez; 
b) megbízza az a) pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció 
összeállításával Kánai Gergely Egyéni vállalkozót (2364 Ócsa, Malomköz 2.) 380.000 forint + 
Áfa összegben a pályázatban történő elszámolással; 
c) kötelezettséget vállal a pályázat nyertessége esetén a pályázattal elnyert támogatás 2,5%-a, 
maximum bruttó 3.002.090 forint erejéig Kánai Gergely Egyéni vállalkozó (2364 Ócsa, 
Malomköz 2.) sikerdíjazására, a pályázat pozitív támogató döntéséről szóló kiértesítést 
követően, a 2018. évi költségvetés Számlázott szellemi tevékenység rovat terhére; 
d) felhatalmazza a Polgármestert a b) és c) pontokban foglaltakra figyelemmel a megbízási 
szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

 
47/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) kezdeményezi a 0132/22 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 3335 m2 területű, a Magyar Állam 
tulajdonában lévő ingatlan megvásárlását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
törvény 21. §-a alapján. 
b) felkéri a Polgármestert, hogy ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítését követően, maximum 
1 millió forint összeg erejéig az a) pont szerinti ingatlan adásvételi szerződésének megkötéséhez 
a szükséges lépéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
c) az adásvételi szerződés megkötésének fedezetét a 2018. évi ingatlanvásárlások költséghely 
biztosítja. 
d) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

 
48/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a 335/2018. munkaszámú, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. melléklete 
szerinti változási vázrajz szerint, a 0135/3 hrsz-ú kivett közút ingatlan belterületbe vonásához 
hozzájárul; 
b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 



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

49/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a 336/2018. munkaszámú, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 5. melléklete 
szerinti változási vázrajz szerint, a 0132/13 hrsz-ú szántó, 0132/21 hrsz-ú legelő és szántó 
művelési ágú ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul; 
b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

 
50/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a 337/2018. munkaszámú, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 5. melléklete 
szerinti változási vázrajz szerint, a 0132/22 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonú legelő művelési ágú 
ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul; 
b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

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

51/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 7. számú melléklete szerinti változási vázrajz alapján a 
Dunavarsány, 3701, 3702,3703 helyrajzi számú ingatlan megosztását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot 
hozza: 
 

52/2018. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 8. számú melléklete szerinti változási vázrajz alapján a 
Dunavarsány, 3704 helyrajzi számú ingatlan megosztását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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