
2018. április 24-ei rendes, nyílt ülés határozatai 
 

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

53/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

1. Javaslat a Dunavarsányi Rendőrőrs 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 
elfogadására 

2. Javaslat az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló 
19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

3. Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál és költségvetési intézményeinél 
2017. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés 
elfogadására 

4. Tájékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról 
5. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2017. évben a családi bölcsődében végzett 

tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 
6. Javaslat az ELOHIM Kft. 2017. évben végzett kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 
7. Javaslat a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2017. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
8. Javaslat pályázat kiírására a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi 

támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján 
9. Javaslat a "Dunavarsány szennyvíz nyomóvezeték felbővítés" tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására, műszaki ellenőr megbízására 
10. Javaslat a Közbeszerzési szabályzat módosítására 
11. Javaslat a "Dunavarsány, Bajcsy-Zsilinszky utcai szennyvízproblémáinak rendezése" 

tárgyú szerződés módosítására 
12. Javaslat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elnevezésű pályázat 

benyújtására 
13. Javaslat a Nyugati Lakópark Kft. településrendezési szerződés módosítása iránti kérelmére 
14. Tájékoztató a 2018. évi "civil és sport pályázatok" elbírálásáról 
15. Javaslat alapítványok támogatására 

 
Zárt ülés:  
16. Javaslat a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím adományozására 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

54/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Mekler Andrea és Kun László képviselőket jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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



55/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Rendőrőrs 
2017. évi tevékenységéről szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
melléklete szerinti – szakmai beszámolóját elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

56/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös 
Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat költségvetési intézményei, nemzetiségi 
önkormányzatok és gazdasági társaság 2017. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól 
szóló - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - éves 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

57/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 2017. évben a családi bölcsődében végzett tevékenységére vonatkozó - 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező - szakmai 
beszámolóját fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

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

58/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELOHIM Kegyeleti és 
Szolgáltató Kft. 2017. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
melléklete szerinti szakmai beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 



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

59/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medical-Provisor Kft. 
Központi Orvosi Ügyelet Kft. 2017. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

60/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 

35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerint. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti pályázati felhívást és a pályázati 
adatlapot a Dunavarsányi Napló következő számában, valamint helyben szokásos 
módon jelentesse meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

61/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány, szennyvíz nyomóvezeték felbővítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. A MO-MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.) ajánlata érvényes, 
2. A Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) ajánlata 

érvényes, 
3. A Hegedüs és Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) ajánlata érvényes, 
4. A Thermin Kft.(2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/e.) ajánlata érvényes, 
5. A „Kapacitás 2018” Konzorcium” (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) ajánlata 

érvényes, 
6. Az ajánlatkérő a többváltozatú ajánlatok közül az alternatív műszaki megoldásra 

benyújtott ajánlatok alapján végezze el a bírálatot. 
7. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a „Kapacitás 2018” 

Konzorcium” (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) tette, 
8. Az eljárás eredményes volt, 
9. Az eljárás nyertese a „Kapacitás 2018” Konzorcium” (8000 Székesfehérvár, Bakony 

u. 6.), 
10. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőt. 



b) Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dunavarsány, 
szennyvíz nyomóvezeték felbővítés” tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladataival 
megbízza az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft-t (2314 Halásztelek, Katona J. u. 45.) 
nettó 4.500.000,- Ft összegben a 2019. évi költségvetés terhére. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés és a megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

62/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 30/2017. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 2018. április 25-ei hatállyal 
hatályon kívül helyezi; 

b) 2018. április 25-ei hatálybalépéssel Dunavarsány Város Önkormányzata új 
közbeszerzési szabályzatát a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

63/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a HYDRO-AGRO-BAU Kft. (2336 Dunavarsány, Bánki Donát utca 6.) vállalkozóval 
kötött, a "Dunavarsány, Bajcsy-Zsilinszky utca, Árpád utca és Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár, szennyvízelvezetési problémáinak rendezése, a rendelkezésre álló 
dokumentációk alapján (T-53/2016, T-54/2016), a kiviteli tervek elkészítésére, a 
kivitelezés elvégzése” tárgyú szerződés 1. számú módosítását a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés módosítás aláírására nettó 
21.494.650,- forint összegben, amely összegből a nettó 13.494.650,- forint még ki nem 
fizetett összeg a 2018. évi költségvetés felújítások költséghelyén biztosított, 

c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



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

64/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatainak ellentételezéséről szóló „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása” tárgyú a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a nemzetgazdasági 
miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben, 2018. április 5-én 
elfogadott pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes szervén keresztül a felelős miniszterhez; 

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a 
Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt a vízi közmű felújítására, 
pótlására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

65/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az Önkormányzat és a Resonator Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) felek által kötött, 2016. november 14. napján kelt 
településrendezési szerződés (továbbiakban: Szerződés) rendelkezéseinek megfelelően, a 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatra 
tekintettel hozzájárul a Szerződésből eredő jogosultságok és kötelezettségek a Nyugati 
Lakópark Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságra (székhely: 2336 Dunavarsány, Rét 
utca 5.; továbbiakban: Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft.) történő átruházásához. 

b) támogatja Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. kérelmező – és egyben a Cél megvalósítója – 
által benyújtott, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti kérelemben és annak mellékleteiben bemutatott kezdeményezést a Szerződés 
módosítására. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti településrendezési szerződés módosítására tett javaslatok beépítésével az 
egységes szerkezetbe való foglalására irányuló egyeztetés lefolytatására és a szerződés 
aláírására. 

d) felhatalmazza a Polgármestert a körzeti földhivatal által záradékolt változási vázrajz és 
telekalakítási dokumentáció benyújtását követően, 4.800.000,- Ft erejéig, a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti változási vázrajz szerint 
kialakuló Dunavarsány, 4672/1 hrsz-ú ingatlanra első ranghelyű jelzálogszerződés 
megkötéséhez az egyeztetés lefolytatására és a szerződés aláírására. 

e) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. 
kérelmezőt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 



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

66/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira (Vízitelepen 
építőtáborhoz: építőanyag, szakmunkadíj, élelmiszer, üdítő, szállás, program, PR 
költségek megfizetése céljára) 650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer forint támogatást ítél 
meg a 2018. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. 
Támogató a támogatást 2018. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A 
célok megvalósítása 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tart. A 
támogatási összeggel legkésőbb 2019. január 15. napjáig kell elszámolni. A támogatási 
összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint 
történhet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

67/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány 

a) programjaira (vendéglátás, érmek, ajándék, belépő, bábelőadás céljára) 100.000,- Ft, 
azaz százezer forint támogatást ítél meg a 2018. évi költségvetés civil szervezetek 
működési támogatása előirányzat terhére. 

b) működésére (Irodaszer, toner, vendéglátási alapanyagok, virág, bankköltség, 
lézernyomtató beszerzése céljára) 100.000,-Ft, azaz százezer forint támogatást ítél 
meg a 2018. évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat 
terhére. 

Támogató a támogatást 2018. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A 
célok megvalósítása 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tart. A 
támogatási összeggel legkésőbb 2019. január 15. napjáig kell elszámolni. A támogatási 
összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint 
történhet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

68/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára a Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítása Alapítvány programjaira 
(Hittan táborhoz: buszköltség, étkezési költség, tábor felszerelés költségei megfizetése 
céljára) 385.000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanötezer forint támogatást ítél meg a 2018. 
évi költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. 
Támogató a támogatást 2018. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A 
célok megvalósítása 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tart. A 
támogatási összeggel legkésőbb 2019. január 15. napjáig kell elszámolni. A támogatási 
összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint 
történhet. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

69/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
javaslatára 

a) a „civil pályázat”-ra elkülönített összegből fennmaradt 200.000 Ft-ot átcsoportosítja 
a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2018. évi tevékenységének 
támogatására. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

70/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt. 2017. évre vonatkozó, 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

71/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány 
Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.) önkormányzati 
rendelete alapján Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető címet ítél meg a 2018. évben 
Tóth Lászlóné (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 50.) részére. A rendelet alapján a 
cím a Dunavarsányi Napok programsorozat keretében kerül ünnepélyesen átadásra a 
kitüntetett közalkalmazott részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

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

72/2018. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány 
Közszolgálatáért kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2010. (IV. 15.) önkormányzati 
rendelete alapján Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető címet ítél meg a 2018. évben 
Tóthné Bíró Katalin (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 19.) részére. A rendelet alapján a 
cím a Dunavarsányi Napok programsorozat keretében kerül ünnepélyesen átadásra a 
kitüntetett közalkalmazott részére. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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