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

226/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Herczeg Mariann és dr. Békássy Szabolcs képviselőket jelöli ki. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

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

227/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

228/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évre vonatkozó, jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - a Petőfi Művelődési 
Ház és Könyvtár 2019. évi Rendezvényprogramját magában foglaló - Munkatervét 
elfogadja azzal, hogy abban szerepeljen Könözsi Laci bácsi ajándék koncertje 2019. 
májusában. 

b) Dunavarsány Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó, jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
Rendezvényprogramját elfogadja azzal, hogy abban szerepeljen Könözsi Laci bácsi 
ajándék koncertje 2019. májusában és a Szüreti felvonulás időpontja 2019. 
szeptember 21-re módosuljon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

229/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi 
Munkatervét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Rendőrség 2018. évi beszámolóját április 
hónapban és a Gördülő Fejlesztési Tervet október hónapban a Fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság is tárgyalja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 



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

230/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2018. évi módosított belső ellenőrzési terv 
elfogadásával az Önkormányzat - 186/2017. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott - 2018. évi belső ellenőrzési tervét módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

231/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019-2022. 
évekre vonatkozó – a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező - stratégiai tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 

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

232/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi - a 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú mellékletét képező - 
kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 

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

233/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási 
Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2019. évi üzleti tervét 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

234/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) továbbra is biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi programban 
meghatározott kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt. 
b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira a 2019. évi költségvetésében 500.000.-Ft 
összegű előirányzatot biztosít. 
c) az a) pont szerinti feladatok ellátásával 2019. január 1. napjával megbízza 1 év határozott 
időre Fonyóné Tóth Cecília védőnőt bruttó 120.000,-Ft/félév megbízási díj ellenében. 
d) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megbízási szerződés aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

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

235/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a „A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja meg: 
1. Az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em., 13. ajtó) 
ajánlata érvényes; 
2. A K és P Közbeszerzési és Projektmenedzseri Tanácsadó Kft. (2890 Tata, Görgey Artúr utca 
2. 1. em. 4.) ajánlata érvényes; 
3. A KPG Consult Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.) ajánlata érvényes; 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az ANPAST 
Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em., 13. ajtó) tette;  
5. Az eljárás eredményes volt; 
6. Az eljárás nyertese az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 
2., II. em., 13. ajtó); 
7. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt;  
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges 940.000 forint + ÁFA anyagi fedezetet, a 2018. évi 
költségvetés terhére biztosítja; 
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

236/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a) a 2018. február 01-én megkötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 6. számú melléklete szerint 
tartalommal elfogadja; 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés módosításának aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

237/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt. 
b) a hitel futamidejét 2019. január 2-től 2019. december 20-ig, a rendelkezésre tartott összeget 
legfeljebb 150.000.000 Ft-ban határozza meg. 
c) figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat, a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit. 
d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait 
a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél 
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

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

238/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a 2019. évi költségvetésében a Dunavarsány településre eső, közbeszerezni kívánt gyérítések 
költségeire vonatkozóan bruttó 3.693.791,- Ft összeghatárig kötelezettséget vállal, a megbízási 
szerződés alapján az elszámolást követően a díjat megfizeti.  
b) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát a megbízási szerződés alapján a szolgáltató 
a kiválasztására és a közbeszerzési eljárás haladéktalanul történő elindítására. 
c) felkéri Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek 
csökkentése érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket. 



d) felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat 
kiadására és a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére. Az irtandó terület 
nagysága: légi irtásnál 160 ha, földi irtásnál 250 ha. 
e) felkéri a Polgármestert a 2019. évi, Dunavarsány településre eső szúnyoggyérítés feladatok 
ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására és a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

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

239/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) támogatja a MA-DUN Investment Kft. (székhely: 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi u. 79.) 
kérelmező – és egyben a Fejlesztő – által benyújtott, a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az Önkormányzat és a Fejlesztő által kötött, 2015. 
október 8. napján kelt településrendezési szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítását. 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti „TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS 
JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA” szerződés aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

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

240/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a„Dunavarsány csapadékvíz elvezetési és víztartási vízjogi létesítési engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapítja 
meg: 
1. A Coordum Mérnöki, Tanácsadó, Tervező és Oktatásszervező Kft. (1171 Budapest Kispajtás 
u. 3.) ajánlata érvényes, 
2. A HydroConsult Vízügyi, Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (7622 Pécs, Tettye u. 59.) 
ajánlata érvényes, 
3. A Watercomp Kft. (1125 Budapest, Rőzse köz 3. 2. em. 3.) ajánlata érvényes, 
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Watercomp Kft. 
(1125 Budapest, Rőzse köz 3. 2. em. 3.) tette, 
5. Az eljárás eredményes volt, 
6. Az eljárás nyertese a Watercomp Kft. (1125 Budapest, Rőzse köz 3. 2. em. 3.), 
7. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt. 
b) A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet, a 2019. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás nyertesével a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

241/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) hozzájárul, hogy költségvetésében a pályaház berendezésére elkülönített 6.350.000 Ft 
összeget, a Dunavarsányi Torna Egylet eszközbeszerzéseken kívül üzemeltetésre is 
felhasználhassa. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

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

242/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti megállapodást, amely a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kerül 
megkötésre 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő határozott időtartamra, 1 fő 
rendőr biztosítása céljából a közlekedési- és közrendvédelmi (járőr) feladatok végrehajtására, 
valamint elsődlegesen a térfigyelő rendszer végpontjának esetleges figyelésére, továbbá 
rendszergazda biztosítása céljából a térfigyelővel kapcsolatos informatikai feladatok ellátására, 
összesen havi 106, évi 1272 órás időkeretben, bruttó 1.200 Ft/fő/óra megbízási díjért, a 2019. 
évi költségvetés megbízási díjak előirányzata terhére. 
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás 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: 
 

243/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az Állami Számvevőszék vizsgálatára készült jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Intézkedési Tervet elfogadja. 
b) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 



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

244/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Kultúrájáért 
kitüntető cím adományozásáról szóló 1/2017. (I. 17.) önkormányzati rendelete alapján 
Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető címet ítél meg Kohán József (2336 Dunavarsány, Bartók 
Béla utca 16.) részére. A rendelet alapján a cím a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
ünnepi műsor keretében kerül ünnepélyesen átadásra a kitüntetett részére. 
 
 

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

245/2018. (XII. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a alapján Gergőné Varga Tünde polgármester asszonyt 3 
havi illetményének megfelelő, vagyis bruttó 1.794.900,- Ft jutalomban részesíti, a 2018. évben 
végzett kiemelkedő munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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