
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. július 16-ai rendkívüli, nyílt ülés határozatai 

 
 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

126/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Orbán Róbert és Száger Gyula képviselőket jelöli ki.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület  

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

127/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
2. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére 
3. Javaslat a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási 
célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló rendelet megalkotására 
4. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
5. Javaslat Dunavarsány Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos változtatási tilalom elrendeléséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
6. Javaslat a Weöres Sándor Óvoda 4 fő pedagógiai asszisztenssel és 0,5 fő 
óvodapszichológussal történő státuszbővítésére 
7. Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának 
elbírálására és új pályázat kiírására 
8. Javaslat az egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba 
adására  
9. Javaslat a 1896 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezésére 
10. Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
11. Javaslat Dunavarsány 462, 469 hrsz. alatti Sportpálya külső elektromos hálózat 
felújítására 
12. Javaslat az Árpád Fejedelem általános Iskola Sportcsarnok fennmaradási és 
használatbavételi engedélyének rendezésére 
13. Javaslat Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal részleges belső villamos 
hálózatának felújítására 
14. Javaslat az új „Városháza” terveinek megvásárlására.  
15. Javaslat Dunavarsány Város és Délegyháza Község közös útszakaszának 
(Dunavarsány Akácfa utca/Délegyháza Határ utca) felújítására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület  

 
 
 



A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

128/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Weöres Sándor Óvodában a 2013/2014-es tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 2. számú mellékletének megfelelően a státuszok számát 4 fő 
pedagógiai asszisztenssel valamint 0,5 fő óvodapszichológussal növeli, figyelemmel arra, 
hogy a státuszbővítés költségvetési fedezetét a központi költségvetés biztosítja. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

129/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán 2013. március 8-án megjelent pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szerint. 
c) felkéri a Polgármestert, hogy az b) pont szerinti pályázati felhívást a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet Közszolgálati Állásportálján, valamint helyben szokásos módon 
jelentesse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

130/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) tulajdonba kívánja venni a dunavarsányi 1762 hrsz-ú, 1763 hrsz-ú és a 793/4 
hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonban lévő ingatlanokat. 
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti döntés megküldésével a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, a 2013. évi CXVIII. törvényben előírtaknak 
megfelelően a szükséges intézkedéseket megtegye és a tulajdon átruházásról szóló 
szerződést megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

131/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a 2013. 06. 11-én záradékolt 126/2013 munkaszámú változási vázrajz szerint 

kialakításra kerülő 1896/1 hrsz-ú, 101 m2 területű, kivett út besorolású területet 



Kiss Béla (2336 Dunavarsány, Ifjúság u. 4.), Kiss Béláné, (2336 Dunavarsány, 
Ifjúság u. 4.) Kiss Zoltán  (2336 Dunavarsány, Ifjúság u. 2.) és Kiss Zoltánné 
(2336 Dunavarsány, Ifjúság u. 2.) kérelmezőktől térítés mentesen átveszi. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az út átadásával szükséges területrendezési 
megállapodást aláírja és a tulajdonosváltozással az ingatlan-nyilvántartáson 
valóátvezetésről gondoskodjon. A tulajdonjog változással és az ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetésével kapcsolatosban az Önkormányzatot 
semmilyen költség nem terhelheti. Erre vonatkozóan a kérelmezőknek, írásbeli 
nyilatkozatban kell vállalniuk a felmerülő költségek (pl. átvezetés költségei) 
biztosítását, illetve a költségek felmerülése esetén, a felhívást követően, 
haladéktalanul az Önkormányzat számlájára való átutalását.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

132/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsányi Sportpálya (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26. 
hrsz: 462, 469.) külső villamos hálózat felújításával, illetve korszerűsítésével megbízza a 
COM-RON Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (1108 Bp. Kozma u. 4.) bruttó 
1.214.943 Ft értékben a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat terhére. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére, és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

133/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokának (2336 Dunavarsány 
hrsz.:77/1.) kizárólag az iskolai feladatokhoz kapcsolódó fennmaradási és 
használatbavételi engedélyezési tervének elkészíttetése és az engedélyezési eljárásának 
megindítása mellett dönt. 
b) az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokának fennmaradási- és 
használatbavételi engedélyezési dokumentációjának elkészítésére bruttó 1,5 millió forint, 
tervezési díj költséget elkülönít a vásárolt közszolgáltatások költséghely terhére. 
c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy legalább három ajánlatot kérjen be a b) 
pont szerinti munka elvégzésére és az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
sportcsarnokának fennmaradási és használatbavételi engedélyezési dokumentációjának 
elkészítésével és az engedélyezési eljárásban szükséges hatósági egyeztetések 
lebonyolításával bízza meg a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó tervezőt. 
d) felhatalmazza a Polgármester, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
sportcsarnokának 300-600 fős tömegrendezvényre való alkalmasságára történő 
engedélyezéshez szükséges tervezési és átalakítási költségeket tárja fel a c) pont szerint 
elkészülő tervdokumentációra építkezve, és soron kívül terjessze a megvalósításra 
vonatkozó előterjesztését a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 



A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

134/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) megbízza a Miha-Terv Kft-t (2316 Tököl, József A u. 62/B.), hogy a 
Dunavarsány, Kossuth L. u. 18 sz. alatt lévő közös önkormányzati hivatal elektromos 
hálózat felújítására készítse el az elektromos kiviteli terveket bruttó 431.800 Ft értékben a 
vásárolt közszolgáltatások költséghely terhére. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

135/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Takarékpénztár 
által felajánlott „Városháza” projekt kiviteli terveit a kialkudott bruttó 5 millió forintért 
megvásárolja. 
Felhatalmazza Bóna Zoltán Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint 
az adásvételi szerződés aláírására. A vásárlás az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének a vagyoni értékű jog vásárlása költséghely terhére történik 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
 

136/2013. (VII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat és Délegyháza Község Önkormányzat 
közös tulajdonában lévő út (Dunavarsány Akácfa utca/Délegyháza Határ utca) útalap-
felújítását jóváhagyja, melynek becsült bekerülési költsége nettó 10.000.000 forint. 
b) a felújítási munkálatok finanszírozására a becsült bruttó bekerülési költség 
60%-ának megfelelő 7.620.000 forint keretösszeget elkülönít a 2013. évi 
költségvetésében a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat terhére. 
c) az útalap-felújítási munkálatok előkészítésével (pályáztatás, nyertes ajánlattevő 
kiválasztása, vállalkozási szerződés megkötése, műszaki ellenőr kiválasztása stb.) és 
végrehajtásával megbízza (felhatalmazza) Délegyháza Község Önkormányzatát a d) pont 
szerinti megállapodásban foglaltak szerint. 
d) a saját részéről jóváhagyja változatlan tartalommal a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás-tervezetét és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
e) felhatalmazza a polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére és 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 


