
2018. május 8-ai rendes, nyílt ülés határozatai 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

73/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Herczeg Mariann 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: 
 

74/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 

rendelet megalkotására 
2. Javaslat a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 
3. Javaslat az Önkormányzat 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatairól szóló beszámoló elfogadására 
4. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására 
5. Javaslat „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvízhálózat bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítására 
6. Javaslat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött szerződések módosítására 
7. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Közgyűlésére képviseleti mandátum 

meghatározására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

75/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező, az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi 
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 



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

76/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi 
Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét 
képező mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgálói 
jelentést megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

77/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 100%-os tulajdoni részesedésével működő, általa alapított Dunavarsányi 

Városgazdálkodási Kft. könyvvizsgálójának a MOORE Stephens Wagner 
International LTD-t jelöli ki, 5 éves határozott időtartamra, 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti döntésre figyelemmel 
készíttesse el és írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 
módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, 
és azt nyújtsa be a Budapest Környéki Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

78/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés” tárgyú, a Kbt. 115. § 

(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) megbízza a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t 
(2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 500.000,- Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás 
költséghely terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására; 

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 
• DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) 
• Gép-Liget Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) 
• KONSTRUKTOR Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.) 
• MO-MI BAU Bt. (2013 Pomáz, Kartal u. 145/2 hrsz.) 
• Sárépszer Kft. (8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 



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

79/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány 680 hrsz-ú, természetben Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 35. 

szám alatti ingatlanon lévő, az oktatási célú épülettel egybe épített szolgálati lakás 
szolgálati lakás jellegét megszünteti, és az ingatlanrészt a Szigetszentmiklósi 
Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adja oktatási célú hasznosításra 2018. 
június 1. napjától, egyben tulajdonosi hozzájárulását adja az oktatási célú 
átépítésre, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti műszaki tartalommal, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ teljes 
költségviselése mellett. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött, 
ingyenes és osztott használati és költségmegosztási szerződés négyzetméter alapú 
megosztási arányainak felülvizsgálatára, és ha szükséges konszenzusos 
módosítására. 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) és b) pontokban foglaltak alapján a 
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött, a 
Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolára vonatkozó vagyonkezelési 
szerződés, illetve a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött Ingyenes és 
osztott használati és költségmegosztási szerződés módosításának aláírására, 
utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

80/2018. (V. 8.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergőné Varga Tünde 
polgármester képviseleti mandátumát a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2018. május 23. napján tartandó rendkívüli Közgyűlésére, valamint annak 
felfüggesztése esetén későbbi folytatására, továbbá a megismételt Közgyűlésre 
közgyűlési napirendenként az alábbiak szerint határozza meg: 

1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – gazdasági igazgató, 
műszaki igazgató – jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2017. évi 
beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a 
Társaság 2017. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2017. 
évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról. 
Dunavarsány Város Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
(továbbiakban: DPMV Zrt.) 2017. évi beszámolóját abban az esetben tudja 
elfogadni, amennyiben a beszámoló kiegészítő melléklete további kiegészítésében, 
könyvvizsgáló által záradékolva feltüntetésre kerül, hogy az RSD parti sáv 
beruházásban megvalósult vagyonelemek vagyonátadás-átvételének folyamata még 
nem zárult le. 

2. napirendi pont: A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági 
igazgató, műszaki igazgató) 2017. évre vonatkozó prémium kifizetésének 
jóváhagyása. 
Dunavarsány Város Önkormányzata a DPMV Zrt. Társasági igazgatósági 
tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2017. évre 
vonatkozó prémium kifizetését jóváhagyja. 
A Polgármester támogassa a határozati javaslatot. 

3. napirendi pont: A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági 
igazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése. 



Dunavarsány Város Önkormányzata a Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-
vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó 
prémium céljainak kitűzését elfogadja. 
A Polgármester támogassa a határozati javaslatot. 

4. napirendi pont: A helyettes, megbízott elnök-vezérigazgató kiegészítő bérezésének 
megállapítása és jóváhagyása. 
Dunavarsány Város Önkormányzata a helyettes, megbízott elnök-vezérigazgató 
kiegészítő bérezésének megállapítását támogatja és jóváhagyja. 
A Polgármester támogassa a határozati javaslatot. 

5. napirendi pont: 2018. évi üzleti terv elfogadása. 
Polgármesternek elfogadásra javasolt. 

6. napirendi pont: A felügyelőbizottság 2018. évi munkatervének elfogadása 
A Polgármester támogassa a határozati javaslatot. 

7.  napirendi pont: Az Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazásának 
megállapítása, és az ehhez szükséges Közgyűlési döntések meghozatala. 
A döntés meghozatalának támogatásához a Polgármester részére a jelöltek 
bemutatása nem történt meg. Az alkalmas jelölt bemutatása esetén a Polgármester 
támogassa a határozati javaslatot. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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