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

 

204/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Surányi Tibor 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: 

 

205/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

3. Javaslat a Media Technology Zrt-vel műsoridő vásárlási szerződés megkötésére 

4. Javaslat a 2019. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására 

5. Javaslat a Weöres Sándor Óvoda I. számú épület bővítése tárgyú beruházás 

koncepciótervének elfogadására 

6. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 

kiírására 

7. Javaslat a Dunavarsány, 103 hrsz-ú ingatlan megosztására és a közterület kialakítására 

8. Javaslat „Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítása a 

város közigazgatási területének több pontján – 2018.” egyeztetési eljárásának lezárására 

9. Javaslat az MCY-272 forgalmi rendszámú személygépkocsi átadására üzemeltetésre 

 

Zárt ülés: 

10.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

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

 

206/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

207/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

melléklete szerinti műsoridő vásárlási szerződést, amely a Media Technology Zrt-vel kerül 

megkötésre 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 2 éves határozott 

időtartamra, 353.500 Ft + Áfa/hó összegért, amely tartalmazza a helyi kábelszolgáltató 

díjszabása szerinti műsortovábbítási díjat is, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

208/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Gördülő fejlesztési terv 2019-2033. időszak 2019. évi tervfejezeteit a jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

209/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Weöres Sándor Óvoda Árpád utca 14. szám alatti intézmény bővítésének koncepciótervét a 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja; 

b) javasolja az a) pont szerinti koncepcióterv alapján az építési engedélyes tervek elkészítését; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti koncepcióterv alapján elkészült b) pont 

szerinti engedélyes tervek építési engedélyezési eljárásra történő benyújtására, valamint a 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

210/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 103 hrsz-ú ingatlan megosztását és felkéri a 

Polgármestert a változási vázrajz aláírására és a telekalakítási eljárás megindítására; 

b) az a) pont szerint kialakuló 103/2 helyrajzi számú, 1318 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 

terület művelési ágának, kivett közterületre való átminősítése mellett dönt és felkéri a 

Polgármestert a művelési ág változásának átvezetésére irányuló eljárás megindítására; 



c) a b) pont szerint kialakuló közterületet forgalomképtelenné minősíti; 

d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § -a és a 

141/2017. (VIII. 8.) számú Képviselő-testületi határozat alapján, a Petőfi tér elnevezést 

adja a 103/2 hrsz-ú ingatlannak és felkéri a Polgármestert az elnevezéshez kapcsolódó 

egyéb szükséges intézkedések megtételére; 

e) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

211/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) kezdeményezi a 103/1 helyrajzi számú, 2590 m2 nagyságú, kivett Művelődési ház, udvar 

ingatlan címének a Petőfi tér 1. számra való megváltoztatását a közterületek elnevezésének, 

elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről szóló 

12/2014. (XII. 10.) Ök. rendelet alapján és felkéri a Jegyzőt a házszámmal való ellátással 

kapcsolatos ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésre. 

b) felkéri a Polgármestert az a) pont szerinti ingatlan-nyilvántartáson való átvezetést követően 

a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény 

okiratainak módosításához szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

212/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata (a továbbiakban: 

TSZT és ÉSZ) módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Trk.) 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megismerte és elfogadja a 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1-3. számú mellékleteit képező, a Trk. 38. 

§ szerinti véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített, az 

egyeztető tárgyalást követően kiegészített összefoglalót és a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti 

eltérő véleményeket egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 

ba)  az elfogadott véleményeknek a tervben történő átvezetéséről, 

bb) a TSZT és ÉSZ módosítása lezárult véleményezési szakaszának a Trk. 39. § (3) 

bekezdése és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelő dokumentálásáról és 

közzétételéről, valamint 

bc) a TSZT és ÉSZ módosítása Trk. 40. § szerinti végső véleményezési szakasza 

megkezdéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 



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

 

213/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában lévő, MCY-272 forgalmi rendszámú, 

DAEWOO Nubira Wagon 1,6sx típusú személygépkocsit átadja üzemeltetésre a 

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-nek. 

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

mellékletét képező üzemeltetési szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

214/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barsi Réka pályázatát elfogadta; a 

pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 7.000 

Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. tanév 

második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

215/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Tímea pályázatát elfogadta; a 

pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 8.000 

Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. tanév 

második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

216/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Tímea Gabriella pályázatát 

elfogadta; a pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 

havi 8.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. 

tanév második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 



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

 

217/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Enikő pályázatát elfogadta; a 

pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 8.000 

Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. tanév 

második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

218/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krasznai Tamás pályázatát 

elfogadta; a pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 

havi 4.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. 

tanév második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

219/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Suba Enikő Nóra pályázatát 

elfogadta; a pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 

havi 3.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. 

tanév második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

220/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Vencel pályázatát elfogadta; a 

pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 5.000 

Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. tanév 

második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

221/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Boglárka pályázatát 

elfogadta; a pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 

havi 3.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást követő félévben (a 2018/2019. 

tanév második és a 2019/2020. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

222/2018. (XI. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krasznai Kata pályázatát elfogadta; 

a pályázót a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 4.000 

Ft-tal támogatja 3x10 hónapon keresztül (a 2019/2020., a 2020/2021. és a 2021/2022. 

tanévben). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


