
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről 2013. 
július 16-án, 1700 órakor, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében. 
 
Jelen vannak:   Bóna Zoltán    polgármester 

Gergőné Varga Tünde   alpolgármester 
Dr. Békássy Szabolcs   képviselő.  
Bakos András    képviselő 
Herczeg Mariann  képviselő 
Dr. Kun Lászlóné  képviselő 
Mekler Andrea    képviselő 
Orbán Róbert    képviselő  
Száger Gyula    képviselő 
Dr. Szilágyi Ákos   jegyző 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna  aljegyző  
Vágó Istvánné    gazdasági osztályvezető  
Vella Zoltán    beruházási és műszaki osztályvezető  

 
valamint:   Dobronyi Jánosné   jegyzőkönyvvezető 
 
Bóna Zoltán polgármester: Szeretettel köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testület teljes létszámban jelen van, határozatképes. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítőire Orbán Róbert és Száger Gyula képviselők személyében. Kéri, aki a javaslattal egyetért, 
szavazzon.  
 
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 Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság végigtárgyalta a napirendeket, és elfogadásra javasolja, az 
alábbiak szerint:  
 
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 
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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 
 

Bárkinek van-e módosító indítványa?  /Nem hangzik el módosítási javaslat/ Kéri, aki ezekkel egyetért, 
szavazzon.  
 
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  

 
Bóna Zoltán polgármester: Néhány mondatban összefoglalja az elmúlt időszakban a településen 
történt fontosabb eseményeket és az Önkormányzatot érintő ügyeket.  
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1.) Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Bóna Zoltán polgármester: A Pénzügyi Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 
rendelettervezetet. Bárkinek van-e kérdése a rendelettel kapcsolatban? /Nem hangzik el kérdés/  
Aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megalkotta: 
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) számú rendelet módosításáról 
szóló 9/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét  

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
2.) Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezésére 
 
Bóna Zoltán polgármester: Mint tudjuk, a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletünk tartalmazta az 
ármegállapítást, amely 2013. január 1-jéig volt a mi kezünkben. Miután az ármegállapítással már nem 
tudunk élni, törvényi kötelezettségünk, hogy ezt kivegyük a rendeletből. Itt szeretném elmondani, 
hogy minden magyar állampolgárnak június 1-jétől 10 %-kal csökkent a szemétdíja. Mi kb. tavaly 
Karácsony előtt egy évre kötöttünk szerződést a Multiszint Kft-vel, aki 2013. december 31-éig 
végezheti a szolgáltatást a törvényeknek megfelelően. Az a megállapodás, amit mi kötöttünk – hogy 
nem tudunk már sokat emelni, neki pedig külön adói vannak, és ezért egy kicsit belenyúlunk a 
zsebünkbe – ezt a Kft. továbbra is elfogadja, és a 10 %-os árcsökkenés miatt külön kompenzációra 
nem tart igényt. Ez egy nagy dolog. Hogy 2014. január 1-jétől hogy lesz, még nem tudjuk. Reménység 
szerint lesz január 1-jétől olyan szolgáltató, amely minden állami kritériumnak, törvényi 
rendelkezésnek az Energia Hivatal irányába is megfelel. Akkor mi majd azzal szerződést kötünk. Mi 
kb. az alsóközép kategóriába tartozunk ezzel a szolgáltatási árral. Van ahol ez 3000 Ft, és van, ahol 
10.000 Ft. Közben a szolgáltatóknak a hulladéklerakói díj és egyebek okán befizetési kötelezettségeik 
vannak. Többségében állami szolgáltatók lesznek, teljesen jogosan, de hogy a különbözet hol fog 
megjelenni, azt nem tudjuk. Az árakat az Energia Hivatal fogja megállapítani. Vannak különböző 
állami támogatások, amelyekre lehet pályázni. Az EU-s támogatások közül megnéztük, hogy melyik 
Dunavarsánynak a legjobban megfelelő. Nem akarunk komposztálót és hasonlókat – tanulva a 
szennyvíztelepi tapasztalatainkból – nem gondolom, hogy mi így akarnánk munkahelyet teremteni. 
Viszont valószínű, hogy a szeptemberi ülésre be fogunk hozni egy olyan pályázatot, amit ha 
megnyerünk, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy a lakosok kapjanak egy-egy szelektívgyűjtő kukát, és 
akkor teljesen meg fog szűnni a zacskós rendszer. Szemétdíjat pedig minden háztartásnak kell fizetnie, 
mert olyan nincs, hogy egy háztartásban nem keletkezik kommunális hulladék.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: Az új hulladéktörvénynek majdnem mindegyik végrehajtási rendelete kijött 
és a megváltozott törvényi környezet miatt szeptember-október hónapban hozzá kell majd nyúlnunk, 
és át kell alakítanunk a rendeletünket, ami minimálisan, de változni fog a jelenlegi szabályok tükrében.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ha a rendelethez nincs kérdés, akkor kérem, hogy aki elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megalkotta: 
 
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
szóló 10/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét 
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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3.) Javaslat a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 
használatával kapcsolatos egyes feltételekről szóló rendelet megalkotására 
 
Bóna Zoltán polgármester: Ezzel a rendeletalkotással törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, a 
részletes írásos anyagot, a rendelettervezetet mindenki megkapta. Bármilyen kérdés van-e a 
filmforgatási rendelettel kapcsolatban? /Nem hangzik el kérdés/  
Aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megalkotta: 
 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételekről szóló 11/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét 
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
4.) Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
 
Bóna Zoltán polgármester: Mint tudjuk, az építéshatóság 2013. január 1-jétől a járáshoz tartozik. 
Egy pozitív változás történt a szabályozásban; jelesül az, hogy amennyiben valami minden 
szempontból megfelel a szabályozásoknak és jogszabályoknak, de a helyi politikának valami miatt ez 
hosszú, vagy rövidtávon nem tetszik, akkor véleményezési, kvázi vétójoga van, és a hatóságnak az 
ügyről kötelessége tájékoztatni a település polgármesterét. Bárkinek van-e valami kérdése? 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Egy módosító javaslatom van, a 4. § (2) bekezdés e) pontjában 
azt szeretném, ha az lenne, hogy „antennatorony, szélkerék”. Egyeztettünk a Kormányhivatallal, és a 
rendelet szövegében ezt a pontosítást láttuk szükségesnek.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Itt a b.) pontban az szerepel, hogy „3 vagy több lakás…” és ugye 
nálunk a 2 a maximum?  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Vannak olyan településrészek és besorolások, ahol lehet több 
lakás, pl. a településközpont vegyes övezetben, vagy kisvárosi övezetben. A kertvárosias 
besorolásúban nem lehet.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Pl, mint az Iskola és Kossuth Lajos utca sarkán álló szolgáltatóház? 
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Igen. De ez a szabályozás arról szól, hogy még a beruházás 
megindulása előtt jusson a település tudomására, hogy mit akarnak létrehozni  
 
Bóna Zoltán polgármester: Csak a rendeletben foglaltakkal kapcsolatban fogja a járási hivatal 
beküldeni hozzánk az anyagot, minden ügyben nem. Kérdés van-e? /Nem hangzik el további kérdés/  
Kérem, aki az Aljegyző Asszony javaslatával módosított rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megalkotta: 
 
a településképi véleményezési eljárásról szóló 12/2013. (VII. 17.) számú önkormányzati 
rendeletét  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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5.) Javaslat Dunavarsány Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének módosításával kapcsolatos változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
 
Bóna Zoltán polgármester: A Bizottság tárgyalta és elfogadta. Ha bárkinek kérdése van a napirendi 
pont kapcsán, tegye fel. Amennyiben nincs, aki a rendeletet a rendelettervezet szerint elfogadja, 
kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal megalkotta: 
 
a külterületen lévő tervezett lakó- és vegyes terület építési övezetű területekre vonatkozó 
változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6.) Javaslat a Weöres Sándor Óvoda 4 fő pedagógiai asszisztenssel és 0,5 fő 
óvodapszichológussal történő státuszbővítésére 
 
Bóna Zoltán polgármester: A törvényalkotó 2011-ben már hozott egy ezzel kapcsolatos 
rendelkezést, ami 2013. szeptember 1-jén lép életbe. A normatíva teljes mértékben fedezni fogja a 
költségeket. Ez a törvényben is benne van, és teljes biztonsággal tudom mondani, hogy az 
óvodapedagógusokra is vonatkozik az az életpálya modell, ami 2013. szeptember 1-jén beindul, ami 
akár 20-30 %-os béremelést is jelenthet egy-egy pedagógus esetében. Ezt teljes mértékben 
kompenzálja az állam, tehát nekünk nem kell a költségvetésünkben ezt a különbözetet valahonnan 
elvenni, átcsoportosítani.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Milyen végzettséggel lehet jelentkezni? Pedagógiai asszisztensi 
végzettséggel, vagy már érettségivel is?  
 
Szűcs Zoltánné óvodavezető: Nem kötik pedagógiai asszisztensi végzettséghez, tehát már 
érettségivel is. De el kell végezniük a pedagógiai asszisztensi iskolát.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A határozati javaslat: 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. 
Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  
 
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 
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A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
7.) Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálására 
és új pályázat kiírására 
 
Bóna Zoltán polgármester: A művelődési ház intézményvezetői posztjára nem jelentkezett senki, 
újra kiírjuk a pályázatot, szeptember 1-jei határidővel. Ismertetem a határozati javaslatot:  
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. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  
 
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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
8.) Javaslat az egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba adására  
 
Bóna Zoltán polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, és elmondja, hogy az 
ingatlanok melyik utcában, hol helyezkednek el. Elmondja, hogy az ingatlanokat nem lehet 
értékesíteni.  
 
Herczeg Mariann képviselő: A Kossuth Lajos utcai épület nem elég, hogy be van nőve gazzal, de 
olyan állapotban van, hogy lassan életveszélyes lesz.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Igen, de az utcarendezés kapcsán így jobb lesz egy kicsit a helyzet, de 
lesz vele gondunk.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: Örökösök nélkül hunyt el a tulajdonos, és így a Magyar Államra szállt a 
tulajdonjog.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Az a szomorú, hogy amikor kihaltak onnan, akkor elvileg lehetett volna 
még mit kezdeni a házzal, mert annak legalább 15 éve. Akkor még jó állapotban volt a ház, az egyik 
felét még értékesítették is. A szomszédok már elég morcosak a gaz miatt.  
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Bóna Zoltán polgármester: Muszáj lesz ott kigazolni, és ki kell találni, hogy mit kezdjünk az 
épülettel. Van valakinek még valami kérdése? Ismertetem a határozati javaslatot:  
 
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. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
9.) Javaslat a 1896 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezésére 
 
Bóna Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? /Nem hangzik el kérdés/ A 
határozati javaslat: 
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. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
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 
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10.) Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
 
Bóna Zoltán polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, a Jogi és Ügyrendi Bizottság is 
tárgyalta, a tájékoztatásnak eleget tettünk. Erről a napirendi pontról nem kell szavazni. 
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
11.) Javaslat Dunavarsány 462, 469 hrsz. alatti Sportpálya külső elektromos hálózat 
felújítására 
 
Bóna Zoltán polgármester: Van egy szép pályánk, lesz most már csapatunk, van szép műfüves 
focipályánk hozzá, és van elég sok lámpánk, amelyekre kb. 1,2 millió forintot kell költeni, hogy 
egyszerre tudjanak égni, és hogy ne rázzon meg senkit az áram. Ha valaki ezek után meri vádolni ezt a 
testületet azzal, hogy nem költünk sportra, akkor tényleg mérges leszek. Ezt muszáj megcsinálni.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: A forrás megjelölése a határozati javaslatban a következő: „bruttó 
1.214.943 Ft értékben a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat terhére. A körforgalomra 
elkülönített összegből használunk fel erre a célra.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A túlzott deficit eljárás alól kikerült Magyarország. A műszaki osztályt 
felhívta a Magyar Közút Zrt., és részleteket kérdezett a körforgalommal kapcsolatban. Tehát valami 
elindult. Remélem, hogy nem fognak szólni mégis novemberben, hogy mehet a körforgalom. De az a 
valószínűbb, hogy ha bármi lesz, az jövő március-április előtt nem fog realizálódni. Bármilyen kérdés 
a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? /Nem hangzik el kérdés/ A határozati javaslat a következő:  
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. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi határozatát:  
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
12.) Javaslat az Árpád Fejedelem általános Iskola Sportcsarnok fennmaradási és 
használatbavételi engedélyének rendezésére 
 
Bóna Zoltán polgármester: A sportcsarnokunk felépült, aztán beázott, aztán nem lehetett használni a 
karzatot, aztán használhatatlanná kezdett válni a padozat, aztán egészen felújítottuk, most már egész jó 
lenne minden, csak éppen semmilyen papírunk nincs róla. Nincs használatbavételi engedélye.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Építési engedélye van, a műszaki átadás megtörtént, született 
egy felelős műszaki vezetői nyilatkozat, de a jóváhagyott változtatásokról semmilyen dokumentáció 
nincs.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Az egész ott kezdődött a szokásos januári ramazúrinkkal, hogy legyen-e 
Banyabál, vagy ne legyen. Most szeretnénk elérni azt, hogy az egész használatbavételi engedélyezési 
eljárás lemehessen egy tervező részvételével, és szeptember 1-jétől ne úgy menjenek az iskolába a 
gyerekek, hogy ha valakinek ott bármi baja is történik, akkor ne legyen a tornacsarnokról semmi papír. 
És most vonatkoztassunk el a Banyabáltól. Ha szeretnénk, hogy egy maximum 600 fős, nem csak 
iskolai, hanem tömegrendezvényt is lehessen ott tartani – és miért ne szeretnénk ezt? – ha már itt van 
egy negyedik intézmény, ezt az engedélyt be kell szerezni.  
 
Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető: Ez a tömegrendezvény megnevezés itt csak a 
zenés-táncos rendezvényekre vonatkozik.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: 2 lépéses a dolog. Első körben egy tervdokumentációt kell összeállítani a 
megvalósult, tényleges állapotról. El kell indítani egy használatbavételi engedélyezési eljárást. 
Megbüntethetnek minket, hiszen az illetékes kolléga a Kormányhivatalban úgy értelmezi, hogy más a 
Kormányhivatal gyakorlata, mint a hatályos jogszabály rendelkezése, és ő arra hivatkozva azt mondja, 
hogy ránk a 10 éven túli használat, tehát az, hogy 10 éven túl már használjuk ezt az épületet, nem 
vonatkozik. Én ezt vitatom, de elképzelhető, hogy az eljárás során még meg is büntetnek minket. Az a 
cél, hogy első körben meglegyen a használatbavételi engedély. Azért nem akartuk együtt 
kezdeményezni a továbbépítési engedéllyel, hogy zenés-táncos rendezvényeket is lehessen tartani 600 
főig, mert ha ehhez átalakításokat kell végezni, akkor szeptember 1-jéig az épületre nem kapjuk meg a 
használatbavételi engedélyt. Nekem már építéshatósági jogköröm nincs, én nem tilthatom meg az 
épület használatát, legfeljebb az lehet, hogy az illetékes hatóság egy tiltó határozatban rendeli azt el, 
használatbavételi engedély hiányában, vagy elrendeli az épület lezárását addig, amíg az nincs meg. 
Amikor megvan az engedély, és biztosan el tud indulni a tanév, akkor futunk neki a használatbavételi 
engedélyezéshez elkészített tervdokumentációból kiindulva a továbbépítésnek. Akkor fogjuk látni, 
hogy milyen változások kellenek, tudunk kalkulálni, és ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor 
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akár soron kívül, rendkívüli testületi ülés keretében Önök elé hozzuk az anyagot, és akkor kérjük meg 
a továbbépítési engedélyt.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A tömegrendezvényre való engedélyhez szükséges dolgoknál pl. arról 
van szó, hogy ki kell tenni a zöld irányjelzőket, hogy merre van a kijárat, kicserélni a kilincset, és még 
egy-két apróságot, tehát feltételezhetőleg nem falakat kell húzni, és ablakokat cserélni.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Kell nekünk ez az engedély, így, hogy van a művelődési házunk, a 
Petőfi Klub és a Soli Deo Gloria Közösségi ház?  
 
Bóna Zoltán polgármester: Nem kell, most nem is arról döntünk, de ez egy politikai kérdés, amiről 
beszélnünk kell. Azt mondtam eddig is, ha mondjuk néhány százezer forintba, vagy maximum 1,5 
millióba kerül, akkor miért ne kéne? De ha 30 millióba, akkor természetesen nem.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: Tájékoztatásul elmondom, hogy ennek apropóján utasítottam a műszaki 
osztályt, hogy vizsgálja felül az összes létező közintézményünknek a dokumentáltságát. Ha találunk 
hiányosságokat, akkor azokat orvosolni kell.  
 
Bakos András képviselő: Azt javaslom, hogy legyen egy statikustól egy szakvélemény a 
továbbépítkezés előtt, mert ez nem játék, oda kell figyelni.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Köszönöm. További kérdés van-e? Ha nincs, akkor ismertetem a 
határozati javaslatot.  
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. 
 
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 
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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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
13.) Javaslat Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal részleges belső villamos 
hálózatának felújítására 
 
Bóna Zoltán polgármester: Eljött az az idő, mikor hivatalunk életveszélyesnek van minősítve, 
érintésvédelmileg biztosan. Az, hogy ránk is szakad-e a födém, az majd a következő probléma lesz. 
Nem csak hogy nem fogadhatunk itt ügyet intézni akaró személyeket, de a kollégáinkat is 
veszélyeztetjük, ha nem lépünk ebben az ügyben. Ezért arra gondoltam, hogy szétszedjük a hivatalt, és 
egy részét valahova kiköltöztetjük. Vagy elkezdünk – nem tudjuk még mennyit – teljesen feleslegesen 
milliókat költeni az épületre. Teljesen mindegy, hogy EU-s pénzből, vagy saját pénzből, támogatásból, 
vagy önerőből – de én úgy gondolom, hogy Dunavarsány lesz olyan erős, hogy megoldja saját 
forrásból –, de a következő 2-3 évben le kell bontani az épületet. Még az is lehet, hogy 1 éven belül, 
de még nem tudjuk a lehetőségeket. A következő ciklusban nem hiszem, hogy túl sok térre, meg 
kültéri átalakításra lenne pénz, mert inkább munkahelyteremtésre menne az ilyen típusú pályázatoknak 
a többsége. A következő napirendi pont is a Hivatal épületét érinti, ahol 5 millió forintot javaslok 
kifizetni a Fókusz takarékszövetkezetnek, mert az eredeti tervből nem lett semmi. Minden 
megoldódott, ami eddig kérdés volt. Gondoltunk a patika törvényre. Az úgy néz ki, hogy meg van 
oldva. Gondolkodtunk, hogy mi lesz a rendőrséggel, az is meg van oldva. Gondolkodtunk, hogy mi 
lesz a Fókusz Takarékkal, az is meg van oldva. És gondolkodtunk, hogy 2014-re ez a hivatal 100 fős 
lesz, vagy 20? Ez is eldőlt. Így aztán annak a tervnek, ami elkészült nincs értelme. Itt kell egy szép 
kisvárosi hivatal, levegővel. Az meg egy beszorított, nagy épület lett volna. A mai kérdés viszont arról 
szól, hogy valakit megkérünk, hogy tervezze meg, hogy pontosan mit, hol és mennyiért kell kicserélni, 
és szeptemberben eldöntjük, hogy mit csináljunk.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Elkülönítünk egy összeget, addig a bizonyos 5 millió forintos 
értékhatárig, és ha benne tudunk maradni ebben a keretben, akkor Polgármester Úr aláírja a 
kivitelezési és megbízási szerződést. Ez egy lélektani határ, de reméljük, hogy azért ennyiről nem lesz 
szó.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Azt azért megjegyzem, hogy az igaz, hogy az adósságkonszolidációnak 
köszönhetően kevés a törlesztő részletünk, de azért feljebb vittük a járdát, az utat, a rendőrségi 
épületet, és bejelentette az egyik adófizetőnk, hogy idén, az eddig rendszeresen általa befizetett 45 
milliós iparűzési adóra ne számítsunk tőle, mert nem végezte el azt tevékenységet, amire mi 
számítottunk. Az állami értékpapírban megvan továbbra is a 45 milliónk, de azért óvatosan kell a 
pénzzel bánni.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: Azt kértük, hogy ahol a hálózat nagyon el van öregedve, ott ki tudjuk-e 
váltani egy külső vezetékkel a belső vezetékhálózatot arra az időre, amíg biztonságos és végleges 
megoldás nem születik. Elképzelhető, hogy azt fogják mondani, hogy ez így nem működik, és még ezt 
és ezt kellene megcsinálni. Ha viszont ez már meghaladja ezt az 5 millió forintot, akkor el kell 
gondolkodni, hogy olcsóbb, és rentábilisabb lenne egy külső helyszínre kiköltözni, mert akkor már el 
kell hagyni ezt az épületet.  
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Herczeg Mariann képviselő: A jövő évi fejlesztési tervbe nem fér bele egy új hivatal építése?  
Már évek óta beszélgetünk az új hivatalról. Az előző tervünk, ami erre készült valóban teljesen 
idejétmúlt, de megmondom őszintén én már 2 Ft-ot is sajnálok rákölteni erre az épületre, amelynek kis 
túlzással órák kérdése, hogy mikor lesz ledózerolva.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Én is sajnálok rákölteni. Szerintem lehet benne gondolkodni, de 
választási évben hivatalt építeni nem nagyon szokás.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: Választási évben nagyon nagy a hivatal leterheltsége. Szakmai oldalról 
sem örülnék neki. Ha év eleje felé a logisztikát teljesen meg tudjuk oldani, akkor igen, de azt nem 
kockáztathatom, hogy az apparátus 3 választást végigcsináljon olyan körülmények között, ami egy 
költözködéssel jár. Ilyen értelemben nagyon intenzív lesz a jövő év, és rengeteg a választási 
felkészítés. Ha van mód és lehetőség, hogy olyan helyet találjunk, ahol a feltételek adottak ahhoz, 
hogy ezt le tudjuk bonyolítani, akkor lehet belevágni. Különben nem.  
 
Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető: Egyszer már elkészítettünk egy olyan felmérést, 
hogy mennyibe kerülne, ha a hivatalt kiköltöztetnénk 9 hónapra. Közel 10 milliós összeg jött ki.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatból javaslom kivenni a b., 
és d. pontokat. Beszéljünk róla még egyszer. Tehát a határozati javaslatom a következő:  
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. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.  
 
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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
14.) Javaslat az új „Városháza” terveinek megvásárlására  
 
Bóna Zoltán polgármester: 10 millió forintért annak idején megcsinálta a Fókusz Takarék ezt a 
tervet. Akkor arról volt szó, hogy azt a 10 millió forintot ő befekteti, és az ingatlan értékébe bele lesz 
számítva, és valahogy majd megbeszéljük, hogy a későbbiekben „lelakja”. Ők arra nem is gondoltak, 
hogy ebből nem lehet semmi. Már januárban felkerestek, hogy beszéljünk róla. Végül azt mondtam, 
hogy az 50 %-át behozom a Képviselő-testület elé. Ez a terv azért alapként szolgálhat, és egy 
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áttervezésben lehetne gondolkodni, ugyanazzal a tervezővel, de itt még nem tartunk. Előtte még ezt a 
tervet birtokolni kellene.  
 
Dr. Szilágyi Ákos jegyző: A szerződéskötés még előttünk áll. A Fókusznál megvan a döntés, hogy 
átruházzák ránk ennek a tervnek a jogait, ha a tervező hozzájárul. Hiszen ő kikötötte, hogy ez csak az 
ő engedélyével lehetséges.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Megpróbálom velük megbeszélni, hogy a kifizetés csak szeptember-
október hónapban lehessen, mert nagyon sok most a fizetési kötelezettségünk. Van-e kérdés? 
Amennyiben nincs, és a testület egyetért azzal, hogy  
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, akkor kézfeltartással jelezze.  
 
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, és 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 napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
15. Javaslat Dunavarsány Város és Délegyháza Község közös útszakaszának (Dunavarsány 
Akácfa utca/Délegyháza Határ utca) felújítására 
 
Bóna Zoltán polgármester: Dr. Riebl Antal polgármester úr megkeresett, és közölte, hogy szeretné, 
ha megcsinálnánk település lakosságszám arányban ezt az utcát. Egészen a kisvarsányi temetőtől a 
délegyházi bekötő útig. Polgármester úr mondta, hogy 70:30-as költségarányban. Én meg mondtam – 
mint a piacon, ahogy szoktunk beszélgetni – hogy 50:50. Aztán megegyeztünk 60:40-ben a 
költségviselés tekintetében. Ők lefolytatják a közbeszerzési eljárást, mi csak pénzeszközt adunk hozzá, 
ez volt néhány héttel ezelőtt. Hétfőn átbeszéltük az előttünk lévő fizetési kötelezettségeket, és arra 
jutottam, hogy le is veszem napirendről ezt a témát, mert nekünk idén ez a történet nem fér bele. 
Felhívtam Polgármester urat, mondta, hogy nekik ez nagyon fontos, a testületük ezt már elfogadta. 
Mondtam, hogy nekünk viszont nagyon fontos kifizetéseink vannak, és nem szeretném kockáztatni a 
likviditásunkat. Erre közölte azt, hogy neki ráér decemberben is a kifizetés. Utat meg csak júliusban, 
meg augusztusban lehet felújítani. Abban maradtunk, hogy akkor menjen az ügy, mart aszfaltos 
útalap-erősítéssel, felújítással. Mi meg hallgatjuk, hogy száguldoznak a kamionok, előre szólok.  
 
Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető: Akkor biztos, hogy ki kell majd tenni a 
súlykorlátozást.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Van-e bárkinek kérdése? Amennyiben nincs, és elfogadjuk az alábbi 
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzük.  
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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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. 
 
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 

 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a szennyvíztelepi III. tóban több mint 
7.000 tonna száraziszap gyülemlett fel, amelynek elszállíttatására hatósági kötelezettsége van az 
Önkormányzatoknak. Vagy fizetési szándék, vagy fizetési lehetőség hiányának okán egyelőre nem 
veszik ki ezt az iszapot. Hogy megérkezik-e a büntetés, vagy nem, az jelen pillanatban az emberi-
politikai lobbi és a Jóisten kegyelmén múlik. A Dunavarsányra eső összeg kb. 25 millió forint lenne. 
Én lenyilatkoztam, hogy ez a 25 millió forint a költségvetésben is rendelkezésre áll. Papíron ez a pénz 
megvan, elfogadtuk a költségvetésünkben. Amúgy nekünk is fájna, de ha ki kell venni, akkor ki kell 
venni. A többi önkormányzat hozzáállása vegyes. Mindenki mondja, hogy ki kéne venni, és, hogy ő 
most fizetne, de más konstrukcióban, a másik, hogy ezzel a konstrukcióval nem, csak a másikkal, és 
van, aki egyáltalán nem tud fizetni, de azt mondja, hogy vegyük ki, de azonnal, és majd ő egyszer 
fizet. 
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Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető: Azt tudni kell, hogy senkinek sincs fogalma 
arról, hogy kémiailag milyen folyamatok történnek a III: tó alján. Azt viszont látjuk, hogy a fólia 
látványosan tönkre megy az anyag maróhatása miatt. Tehát az önkormányzat nem csak azt kockáztatja 
meg, hogy közel 200 milliós büntetést kaphat a KÖFE-től, hanem még a fólia is tönkremegy. Másrészt 
pedig az állapot nagyban befolyásolja a következő szolgáltatóval történő megegyezést és a 
szerződéskötés lehetőségeit.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Mindenkinek köszönöm az ülésen való megjelenést és a hozzászólásokat, 
az ülést bezárom. /1828 h/  
 
A jegyzőkönyv 1828 órakor lezárásra kerül.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Bóna Zoltán      dr. Szilágyi Ákos  
polgármester       jegyző 

 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 

Orbán Róbert     Száger Gyula  
      képviselő          képviselő 
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