
2018. június 12-ei rendes, nyílt, zárt ülés határozatai 

 

 

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

 

84/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Kun László és Száger Gyula képviselőket jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

85/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározására 

és a Weöres Sándor Óvoda csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés 

engedélyezésére 

2. Javaslat a gyermekek nyári ügyeletének ellátására 

3. Javaslat a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet Kft. kérelmének 

megtárgyalására 

4 Javaslat a Kossuth Lajos utca 35. szám alatti ingatlanon található önkormányzati 

tulajdonú épület hasznosítására 

5 Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító okiratának módosítására 

6 Javaslat a "Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvízhálózat bővítése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezárására 

7.  Javaslat a Dunavarsány nyomóvezeték felbővítése tárgyú beruházás idegen területen 

történő vízvezetési jog létesítésére 

 

Zárt ülés 

8. Javaslat a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról 

szóló döntést igénylő javaslatok 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján 

kiírt pályázat elbírálására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

86/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) úgy dönt, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda (2336 

Dunavarsány, Árpád u. 14.) 12 csoportot indíthat a 2018/2019-es nevelési évben. 

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. 

melléklete alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való 

eltérést, és a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozza meg. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

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

 

87/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy készítse elő és 

szervezze meg a dunavarsányi gyermekek számára a nyári napközbeni ügyeleti 

ellátást. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének ellátására kössön 

megbízási szerződést a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola által 

javasolt személyekkel a 2018. július 2. és 2018. július 27. közötti időszakra, összesen 

bruttó 200.000 Ft megbízási díj ellenében. 

c) a b) pont szerinti megbízási díjak fedezetéül a 2018. évi költségvetés önkormányzat 

megbízási díjak költséghelyet jelöli meg. 

d) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a b) pont szerint 

megbízott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

88/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a saját részéről hozzájárul, hogy a Medical-Provisor Kft-vel (2322 Makád, Rákóczi 

Ferenc utca 10.) 2012. december 3. napján kötött, a központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 8. pontja szerinti vállalkozási 

díj 1.494.990 Ft/hó összegről 2.100.000 Ft/hó összegre emelkedjen. 

b) az a) pont szerinti szerződés módosítás következtében Dunavarsány Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetését terhelő 2.077.266 Ft összegű többlet 

finanszírozáshoz biztosítja a fedezetet a 2018. évi költségvetés egyéb, 

önkormányzati rendelettel megállapított pénzbeli juttatás előirányzata terhére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tartalommal a vonatkozó szerződés 

módosítás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2018. (VI. 12.) 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 épülettől külön álló szolgálati lakás 

szolgálati lakás jellegét megszünteti, és az épületet a Dunavarsányi 



Városgazdálkodási Kft. részére bérleti szerződéssel átadja a közintézmények 

üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez 2018. június 13. napjától. 

b) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti bérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 680 helyrajzi 

számú, természetben Dunavarsány, Kossuth L. u. 35. szám alatti ingatlanon 

található 32 m2 nagyságú épületet és a hozzá tartozó 260 m2-es területet 2018. 

június 13. napjától határozatlan időtartamra, értékbecslés alapján meghatározott 

havi bérleti díjért a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. használatába adja, és 

felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, illetve az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

90/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 100 %-os tulajdoni részesedésével működő, általa alapított Dunavarsányi 

Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 7.2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„7.2. Az ügyvezető megbízatása 2013. november 16. napjától határozatlan időre 

szól. 

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli, és önálló cégjegyzésre jogosult.” 

b) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 7.5. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

„7.5. Hatáskörét a Társaság belső viszonyában az Alapító korlátozhatja, illetve az 

ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 

Társaság alkalmazottaira ruházhatja át. 

Az Alapító 

- az éves gazdálkodási üzleti terv elkészítése, 

- az éves beszámoló (mérleg) az eredmény kimutatás elkészítése, 

-kötelezettségvállalási rend meghatározása 

feladatkörök vonatkozásában a Társaság ügydöntő határozatainak meghozatalát az 

Ügydöntő Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához köti.” 

c) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 8. pontjában foglaltakat 

az alábbiak szerint módosítja: 

„A Cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 

cégelnevezése alá az egyszemélyes Kft. ügyvezetője, vagy cégvezetője önállóan, 

minden korlátozás nélkül ír alá az aláírási címpéldány szerint." 

d) a 77/2018. (V. 8.) számú határozatát megerősítve a Dunavarsányi 

Városgazdálkodási Kft. könyvvizsgálójának a MOORE Stephens Wagner 

International LTD-t jelöli ki, 5 éves határozott időtartamra, 

e)  a d) pont alapján a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 9. 

pontjában a könyvvizsgálói megbízatás kezdő időpontját 2018. június 12. napjára, 

míg a könyvvizsgálói megbízatás lejárta 2023. május 31. napjára módosítja. 

f) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a-e) pont szerinti döntésekre 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 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

91/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 

1. A "Dunavarsányi ivóvíz 2018" konzorcium (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 

27.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes, 

2. A Konstruktor Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.) mindkét részre 

benyújtott ajánlata érvényes, 

3. A DUVIÉP 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.) mindkét részre 

benyújtott ajánlata érvényes, 

4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a 

"Dunavarsányi ivóvíz 2018" konzorcium (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 

27.) tette, 

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

"Dunavarsányi ivóvíz 2018" konzorcium (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 

27.) tette, 

6. Az eljárás minkét részre eredményes volt, 

7. Az eljárás 1. részének nyertese a "Dunavarsányi ivóvíz 2018" konzorcium 

(2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.), 

8. Az eljárás 2. részének nyertese a "Dunavarsányi ivóvíz 2018" konzorcium 

(2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.), 

9. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőt egyik részre sem. 

b) a „Dunavarsány, Epres utca és térsége ivóvíz hálózat bővítés” tárgyú beruházás 

műszaki ellenőri feladataival megbízza az ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA Kft-t (2314 

Halásztelek, Katona J. u. 45.) nettó 1.200.000,- Ft összegben a 2019. évi 

költségvetés terhére. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

92/2018. (VI. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány, nyomóvezeték felbővítése tárgyú beruházás Habitat köz és Határ 

utca közterületek között, magán tulajdonú ingatlanon történő, vízjogi létesítési 

dokumentáció szerinti nyomóvezeték fektetéséhez szükséges vízvezetési jog 

szerződéses megállapodását kezdeményezi; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződéses megállapodás 

megkötésére, jognyilatkozatok megtételére, az érintett ingatlanok vonatkozásában az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, a "Kapacitás 2018 Konzorcium", 



mint Kivitelező teljes költségviselése mellett, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére, utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

93/2018. (VI. 12.) 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 szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján, 

a 2018/2019-es tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000,- Ft – azaz Tizenötezer forint 

– összegű ösztöndíjban részesíti Barsi Rékát. 

b) felkéri a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti Tanulmányi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

94/2018. (VI. 12.) 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 szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján, 

a 2018/2019-es tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000,- Ft – azaz Tizenötezer forint 

– összegű ösztöndíjban részesíti Nagy Tímea Gabriellát. 

b) felkéri a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti Tanulmányi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


