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Bóna Zoltán polgármester Tisztelettel és szeretettel köszönti az érdeklődő dunavarsányi polgárokat, 
a Képviselő-testület jelen lévő tagjait és a Hivatal dolgozóit. Szokásához híven először összefoglalja a 
városban történt és az Önkormányzatot is érintő legfontosabb országos, illetve helyi eseményeket.  
Sok minden tavaly ilyenkor még képlékeny volt, sok mindenben nem láttunk egészen tisztán, a 
jogalkotási folyamat közepén tartottunk. Most már egyértelmű, hogy hogyan, és merre fogunk tartani, 
mind az önkormányzat, mind pedig általában az államigazgatás és a közigazgatás tekintetében.  
2013. január 1-je úgy kezdődött, hogy kétféle strukturális átalakításhoz kellett nekünk is 
alkalmazkodni, és abban a végrehajtási szerepkört is magunkra vállalni. Az egyik a közigazgatás 
átalakítása volt, ezen belül a járási rendszer kialakítása. A másik pedig az ún. oktatási-nevelési reform. 
Úgy gondolom, hogy mindkettőből jól jött ki településünk önkormányzata. Mint tudjuk, a 
szigetszentmiklósi járáshoz kerültünk. Az építési engedélyezés, az ápolási díjak és egyéb 
szakigazgatási feladatok kerültek el a polgármesteri hivataltól, illetve jegyzői hatáskörből, és került át 
Szigetszentmiklósra a járási hivatalhoz. Az ügyek intézésének lehetősége mégis többségében itt 
maradt, hiszen a lobbi erőnknek is köszönhetően járási kirendeltséggel rendelkezik Dunavarsány, 
amely kerületi ellátási kötelezettséggel Majosházára és Délegyházára is kiterjed. Ehhez kapcsolódik, 
hogy március 1-jétől az Mötv. deklarálta, hogy 2000 fő alatti településen nem működhet önálló 
polgármesteri hivatal. Ez a szubjektív véleményem szerint helyes és megfelelő döntés volt a 
törvényhozók részéről. A szakma talán ezzel vitatkozik. Azon szerencsések közé tartozunk, akikhez 
csatlakoztak, Majosháza települése csatlakozott hozzánk. Kvázi a Dunavarsányi Polgármesteri 
Hivatal, mint jogi személy megszűnt, és e helyett Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalként 
működik tovább. A majosházi végrehajtási ügyeket a dunavarsányi hivatal munkatársai látják el, a 
majosházi hivatal munkatársaival, hiszen ők helyben maradtak, a munkáltatójuk viszont a mindenkori 
dunavarsányi jegyző. Semmilyen politikai összemosásról nem beszélünk, önálló önkormányzatuk van, 
önálló testülettel, önálló polgármesterrel. Hogy mi van az intézményeikkel, az utcaneveikkel, 
kátyúikkal, vízszolgáltatásukkal, ez továbbra is az ő döntésük függvénye, a végrehajtás az, amit a 
jegyző úr vezetésével a hivatal munkatársai látnak el. Az oktatás-nevelés átszervezése volt a másik 
dolog, szerintem szintén jogosan. A mindennapi struktúra, oktatói-nevelői munka, a pedagógusok 
bérezése, illetve a szakmai pedagógiai program kialakítása az állam feladata. Úgy gondolom, hogy ezt 
a döntést meg kellett hozni, hiszen Szentgotthárdtól Fehérgyarmatig nagyon nagy különbözőségek 
voltak. Ezeknek az anomáliáját még most is éljük, és most is hallhatjuk a híradásokban. Itt 
Nagyvarsányban aggódtak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az iskolával. Egyelőre semmi jel nem 
mutat arra, hogy a nagyvarsányi alsó tagozatos, 3 évfolyamos oktatást bármilyen veszély fenyegetné. 
A pedagógusok bérezése, létszámuk meghatározása, a szakmai és pedagógiai program meghatározása 
állami feladat. Az pedig, hogy meleg legyen az intézményben, hogy a víz folyjék, hogy ne ázzon be az 
épület, ezeknek a biztosítása az önkormányzatoknál maradt. Ezeknek a kötelezettségeknek fogunk 
eleget tenni a jövőben is, és azt gondolom, hogy eddig is sikerrel tettük mindezt. Zavartalan 
intézményi működésről beszélhetünk mind az 5 intézményünk tekintetében. A Zeneiskola és a 
pedagógusai, illetve az Árpád Fejedelem Általános Iskola és pedagógusai kerültek el tőlünk. A Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, illetve a Weöres Sándor 
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Óvoda tekintetében pedig mind a munkáltatói, mind a szakmai teendőket változatlan formában 
Dunavarsány Város Önkormányzata biztosítja.  
Az elmúlt hónapokban nagyon sokat hallhattunk egy pozitív döntésről, ami az adósságkonszolidációt 
illeti. A terhek állami átvállalása 5000 fő alatti településen 100 %-ban történt meg. 5000 fő fölött 
pedig 40-70 %-os arányban. Dunavarsányban ez az arány 50 % lett, ami hozzávetőleg 700 milliós 
összegű adósságállományt jelent. Ebből 300 millió volt az alsó tagozatos napközi épülete, némi 
útépítés, illetve felújítás kb. 50 millió forint értékben, és 350 millió a V8-as területre felvett hitel 
összege. A V8-as terület megvásárlására, még az önkormányzatok számára meghirdetett hitelstop 
utolsó pillanatában, 2011 kora őszén sikerült hitelt szereznie önkormányzatunknak, aminek 
segítségével egy több mint 40 hektáros területre tettünk szert. Nem volt ez szerencsés időszak a hitelek 
tekintetében, egy elég rossz kondíciójú hitelszerződést tudtunk csak kötni, de most ezt a rossz 
kondíciójú hitelünket konszolidálta az állam 100 %-ban, így megszabadultunk tőle. A lényegesen 
kedvezőbb kamatozású és kedvezőbb részletfizetési feltételekkel bíró hitelünk maradt meg. További 
konszolidációkról is hallhatunk pozitív híreket.  
Rengeteg beruházási is volt az elmúlt időszakban. A költségvetésünk főösszege az idei évben 
1.555.166 e-Ft volt. Az adóbevételek alakulása a mai napig: iparűzési adó 362 millió Ft, gépjárműadó 
12 millió Ft, építményadó 46 millió Ft. A gépjárműadó bevétel 60 %-a törvényi változás 
következtében most már az államé, és 40 %-a marad az önkormányzatoknál. Talajterhelési díjból 6,63 
millió Ft jött be. December hónapban kb. még 200 millió Ft fog befolyni az IBIDEN Hungary Kft-től, 
amely biztosítja a működésünket és a beruházásainkat. Az IBIDEN-nél a III., IV. csarnok is át lett 
adva a közelmúltban. Az átadás számomra érthetetlen módon igen szűk körben történt, a média nem 
lett értesítve, pedig most már közel 2000 munkavállalónak ad munkát a cég. Az Ipari Parkban egyéb 
építkezést is láthatunk. A jövő évben kezdi meg működését a Fém-Alk Zrt., amely egy 25 éves múlttal 
rendelkező, 100 %-ban magyar, egyszemélyi tulajdonban lévő cég. Csepelről települnek át ide 
Dunavarsányba. Négy település közül választották Dunavarsányt, aminek mi nagyon örülünk. A cég 
ünnepélyes átadása jövő nyáron lesz. Itt is autóipari beszállítókról van szó.  
Több mint 55 millió forintot költöttünk ez idáig szociális támogatásra, rendszeres szociális segély, 
foglalkozáshelyettesítő támogatás, egészségkárosodottak rendszeres segélye, méltányossági ápolási 
díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, hulladékszállítási kedvezmény, 
szennyvízdíjkedvezmény formájában. Tehát nagyon sokrétűek a támogatások, és sok ágban vagyunk 
benne, amelyet a jövőben sem szeretnénk csökkenteni. Dunavarsányban kuriózum az, hogy a 70 év 
felettiek Karácsony tájékán egy egyösszegű „ajándékban”, 5.500,-Ft-ban részesülnek. Illetve van még 
a GYES-kiegészítés, minden édesanya részére, aki a 2 és 3 éves kora közötti gyermekét neveli, ez egy 
havi 5000,-Ft-os plusztámogatás.  
A településen a lakosságszám növekedés lényegesen lelassult, de továbbra is növekedő tendenciát 
mutat. Néhány évvel ezelőtt még 90-100 dunavarsányi kisgyereket tudtunk polgárrá fogadni, ez a 
szám idén 70 fő volt. Minden kisgyereknek óvodai férőhelyet tudunk biztosítani itt, a budapesti 
agglomerációban, ez – úgy gondolom – hogy igenis nagy dolog.  
A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondom, hogy szerintünk nagyon sokat szépültünk. Nem csak ott, 
ahol beruháztunk, hanem ott is, ahol megpróbáltunk egy kicsit rendet is rakni magunk körül. Négy 
játszóteret újítottunk fel. Itt Nagyvarsányban egyet, Kisvarsányban hármat. Az Iskola utca két végében 
és a Hősök terén alakítottunk ki egy kisebb övezetet a kisgyermekesek részére. Az ún. Sörforrás 
melletti területen pedig egy szabadidős tevékenységre alkalmas területet alakítottunk ki, leginkább a 
serdülő korosztály részére. A Petőfi Művelődési Ház környékén próbáltunk egy kicsit rendet rakni. A 
két óvodaudvart felszereltük korszerű, uniós szabványnak megfelelő játszótéri eszközökkel 
Kisvarsányban és Nagyvarsányban is. Ezek, amiket most felsoroltam kizárólag játszótér ügyben, közel 
40 millió forintba került. Utakat is építettünk. A Naprózsa lakópark mart aszfaltot kapott, a Béke utca 
legrosszabb szakaszát felújítottuk, illetve új aszfaltot kapott és kiszélesedett az Egészségház előtti 
terület, ahol még különböző akadályokat fogunk kiépíteni a forgalom lassítása érdekében, mert elég 
veszélyes az a terület ilyen szempontból. A Gyöngyvirág utca és a Hősök útja újult meg, illetve 
járdaépítések történtek még a Vasút sortól egészen a Habitat utcáig – ez több mint 2 km –, illetve 
Délegyháza felé a Hősök útja és a Viola utca között. Itt Nagyvarsányban megújult a Nyárfás sor. Egy 
szakasz ún. lejárót kihagytunk, a következő hetekben, még az ősz folyamán el fog készülni – csak a 
Közútkezelő engedélyére várunk – úgy, hogy egy autó vízszintesen meg tudjon állni, és ne kelljen 
kéziféket használni. A sportot kedvelőknek jó hír, hogy a Halász Lajosné utcai pálya környezete 

2 
 



megújult, parkolók lettek kialakítva, és új kerítést kapott, valamint elkészült egy új műfüves focipálya 
is, 70 %-ban az MLSZ finanszírozásában. Jövő évben, amennyiben az anyagi lehetőségeink nem 
korlátozódnak, szeretnénk a pályaházat is teljesen felújítani, vagy egy új épületet építeni. A temetőnek 
felújítottuk a kapuját, és Nagyvarsányban az ígéretek szerint Mindenszentek környékére itt is elkészül 
az új bejárati kapu. Délegyházával közös finanszírozásban 40-60 %-os arányban építjük ezekben a 
napokban is az Akácfa utcát, ami a kisvarsányi temetőtől egészen a délegyházi bekötőútig tart. Az út a 
két település határán van, Dunavarsány a finanszírozásba 60 %-kal szállt be.  
2013. február 1-jével kezdődően rendőrőrs működik Dunavarsányban, amelyhez Délegyháza és 
Majosháza is hozzátartozik. Jelen pillanatban a polgármesteri hivatal oldalában, a régi szolgálati 
lakásban látják el a feladatot. Testületünk még évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy ha rendőrős alakul 
Dunavarsányban, akkor mi hajlandóak vagyunk részükre méltó körülményeket teremteni, 
mindannyiunk biztonsága érdekében. Ez meg is történt, illetve történik jelen pillanatban is. A munka 
vége felé tartunk, a volt Fókusz Takarék épületét vásároltuk meg a Gyóni Géza utcában, és azt újítjuk 
fel, nem is kevés pénzért, két szinten, több mint 50 millió forintért. Ott 12 rendőr fog szolgálatot 
teljesíteni 24 órában. Remélem, hogy a méltó körülmények a lehetőségek további növekedésével fog 
járni. A betörések, biciklilopások tekintetében a statisztikáink egyre jobbak, bár tudom, hogy ez a tény 
azt, akivel mégis megtörtént, nem vigasztalja. Több a traffipax is a településen, van, aki örül neki, van 
aki nem.  
Az orvosi ügyeleti ellátás már nem este 6-tól reggel 7-ig történik, hanem délután 4 órától reggel 8 
óráig. Megpróbálták az orvosok is úgy szervezni a rendeléseiket, hogy időben el legyenek tolódva 
egymástól, így ne legyen olyan idő, amikor nem lehet elérni orvost a településen.  
 
Herczeg Mariann képviselő 1736 órakor megérkezik a helyszínre, a jelen lévő képviselők száma 6 
főre emelkedik.  
 
Európai Uniós kötelezettségünknek eleget téve, és a támogatást igénybe véve belevágtunk egy 
ivóvízminőség-javító projektbe, ennek eredményeképpen a víznek csökkent a vas, mangán és 
arzéntartalma. Sok pénzért épült a kútjaink közelében, a víztorony mellett egy tisztítóberendezés, ami 
jelenleg 99 %-ban üzemel, a próbaüzem vége felé vagyunk, és október végén a projekt teljes 
mértékben lezárul.  
Szintén a törvényi változásoknak megfelelően a DTV Zrt. 2013. december 31-ével felmondta a 
koncessziós szerződést. Ez annak köszönhető, hogy a törvény úgy változott, hogy leginkább nagyon 
nagy cégeknek, és 100 %-ban magyar cégeknek kell a szolgáltatást biztosítaniuk, szerintem jogosan. A 
DTV Zrt. bár 100 %-ban magyar, de kicsi, ezért úgy döntött, hogy befejezi a szolgáltatást. Mi ezt 
tudomásul vettük, és csatlakoztunk a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-hez, amelyben mind 
a hat településnek már tulajdonrésze van. Ezért 2014. január 1-jétől nagy valószínűséggel ők lesznek a 
szolgáltatók, mindkét fél szempontjából szinte változatlan feltételekkel. Ez nem koncessziós szerződés 
lesz, hanem egy vagyonkezelési szerződés, ami lényegesen kevesebb terhet fog róni az 
önkormányzatokra. Remélem, hogy a DTV Zrt. új menedzsmentje – aki már lassan 2 éve dolgozik itt, 
és garantálja nekünk azt, hogy a víz oda kerül, ahova kell, és nem éljük meg naponta szenvedésként a 
szagát – a továbbiakban is megmarad, és a DTV Zrt-nél felmerült tartozásokat reménység szerint 
békésen tudjuk rendezni. Jelen pillanatban mintegy 500 millió és 1 milliárd forint közötti elszámolási 
tárgyalás zajlik, a 6 települést érintően, amelyeknek a többsége – úgy gondolom – hogy eltökélt abban, 
hogy békés megegyezésre jussunk. Én pedig őszintén bízom abban, hogy a megegyezés után 
valamiféle állami konszolidációban részesülünk. Viszont, ha ez a konszolidáció nem történik meg, az 
lényegesen átírja a következő 1-2 esztendőnket. Nem nyugszunk, és nem is nyugodhatunk bele, hogy a 
szennyvíztelepünk úgy sikerült, ahogy, ezért élünk a KEOP programon belüli, szennyvíztelepek 
átépítésére és felújítására vonatkozó lehetőséggel. Ez egy kétfordulós pályázat, az első fordulón már 
túlvagyunk, ami nagyon jó jel. Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban el fog indulni egy tervezési 
munka, ami a telep teljes körű átépítésére fogja helyezni a hangsúlyt. A telep ezen struktúrája, ami 
nyílt rendszerű és nem jó, zárt rendszerű és jó lesz reménység szerint. Sajnos ez a telep nem úgy 
sikerült, mint ahogy akkor a döntéshozók megálmodták, de nem szeretnék visszatekinteni a múltba, 
nekünk ehhez kell alkalmazkodni. Ez a Társulás, amit Dunavarsány vezet, úgy gondolom, hogy 
kihozta magából a maximumot, a szennyvíz- és vízszolgáltatás lényegesen rendezettebben működik, 
mint néhány éve, ami a lakosság szempontjából mindenképpen pozitív. Most már az árak is 
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kedvezőbbek 10 %-kal, és hosszú távon a kormány biztos, hogy központi ármegállapítást fog 
alkalmazni. Az az állapot már megszűnt, hogy a közelben élők még Húsvét vasárnapján sem tudtak 
úgy vendéget fogadni, hogy emberi körülmények legyenek. Én soha nem fogom azt mondani, hogy ez 
a telep jó és szagtalan, mert nem jó, és nem szagtalan, de lényegesen jobban működik, mint néhány 
évvel ezelőtt, talán most már a Karácsony szentestéjétől és a Húsvét vasárnaptól sem kell félni, de 
bőven van még munkánk ezen a téren is. 2014 őszén, vagy 2015-ben reménység szerint az új telep 
építésének kivitelezése is megindulhat úgy, hogy a 6 önkormányzatot nem fogja külön terhelni.  
Egy másik pályázat is be van adva, amellyel kapcsolatban még eredmény nem született. Az 
intézményeinknek, az Elemi Iskolának, a Zeneiskolának, illetve az ún. „Új” iskolának a 
fűtéskorszerűsítéséről, nyílászáró cseréjéről szól, szintén a KEOP operatív programon belül.  
Úgy gondolom, hogy ezen a településrészen is szép, rendezett orvosi rendelő és fogászati rendelés 
működik, és néhány héten belül a nagyvarsányi fogászati rendelőben is lesz röntgen, ami egy nagyon 
jó hír.  
A könyvtár, az óvoda és az iskola rendezett körülmények között működik. Hála Istennek a német 
nemzetiségi önkormányzatunkkal való megállapodásnak köszönhetően ez az építmény is betölti a 
funkcióját.  
A jövőben tervezzük a két településrészt összekötő utat felújítani, ami majd egy nagy beruházás lesz. 
A Búza utcától, a Vörösmarty utca felől egészen az 51-es útig. Amennyiben a lehetőségek úgy 
alakulnak, akkor ebben is megpróbálunk gondolkodni. Ez egy nagyon nagy tétel lesz, az útalaphoz is 
hozzá kell majd nyúlni, szerintem ez a beruházás majd közel lesz a 100 millió forinthoz.  
Az általam fontosnak vélt mondanivalóm végéhez értem. Kérdezem a kollégáimat, hogy van-e még 
valami esetleg, amit nem mondtam el?  
Köszönöm szépen az elmúlt hónapokban történt események, rendezvények lebonyolításában nyújtott 
segítséget, és az ebben részt vettek munkáját, szolgálatát.  
Örömmel tájékoztathatom mindannyiukat, hogy a civil, sport és társadalmi szervezeteink támogatása 
inkább egy picivel nőtt, még akár a tavalyi évhez is képest, minthogy csökkent volna.  
Alpolgármester Asszony látja el a DTE elnöki feladatát, Herczeg Mariann képviselő asszony viszi a 
kézilabda szakosztály vezetését, tehát ezek is jó kezekben vannak. Arról a sok civil szervezetről pedig 
egyenként lehetne említést tenni, akik a mindennapokban „húzzák az igát”, és szenvednek azzal, hogy 
sokszor a média és az internet jobban csábítja nem csak a fiatalokat, hanem az idősebbeket is.  
Köszönöm a figyelmet, szeretettel és tisztelettel várom a kérdéseiket.  
 
Gelegonya Gyöngyvér dunavarsányi lakos: A Numerus Aqua Kft. felől szeretnék érdeklődni. Arról 
az eljárásról, ahogy ők vizsgálódnak és büntetéseket rónak ki az emberekre. Azt szeretném kérdezni, 
hogy végül is ezt várják-e el tőlük?  
 
Bóna Zoltán polgármester: Köszönöm szépen a kérdést. Az első felére válaszolok én, a második fele 
Jegyző Úr kompetenciája lesz. Az önkormányzatoknak és a Társulásnak nagyon régi kötelezettsége 
volt, hogy ugyanúgy, mint más szolgáltató, ellenőrzést hajtson végre. Mi is a tisztességesen 
bekötöttek, illetve a törvényesen és rendezetten használók, fogyasztók érdekében kellett, hogy ezt 
végrehajtsuk, a koncessziós szerződés és egyéb törvényi előírások és kötelezettségek szerint. 
Dunavarsányban a közel 3000 háztartásból 300 háztartásban találkoztak az ellenőrzés során nem 
legálisan bekötött rendszerrel. Ez a kérdés innentől kezdve rajtam túlmutat, Jegyző Úrnak adom meg a 
szót. Mi a politika kapcsán ebbe nem szeretnénk beleszólni, hiszen az ellenőrzés után egy egyéni 
egyeztetés lett felajánlva, ahol az egyén és a cég kellett, hogy megállapodjon.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: A Numerus Aqua Kft-vel a DTV Zrt., mint szolgáltató kötött szerződést. A 
Numerus Aqua Kft. nagy referenciákkal és szakmai múlttal rendelkező cég, amely a szakmai 
tapasztalatait részben ezen a területen szerezte. A víz, illetve a csatornarendszerünk egy zárt rendszer. 
A rá való csatlakozásnak szigorú szabályai és előírásai vannak. A Numerus Aqua Kft. azt a feladatot 
kapta a szolgáltatótól – amit minden más településen és nálunk nagyobb városokban is megcsináltak – 
hogy járja végig a 6 település ingatlanait, és nézzék meg, hogy a szabályoknak megfelelően történtek-e 
a rácsatlakozások. Illetve nézzék meg, hogy illegális rácsatlakozások vannak-e. Egy több hónapot 
igénybe vevő vizsgálat eredményeképpen kaptuk meg a listát, mely nagyon sokféle illegális rákötést 
tartalmaz. A szolgáltató tényeket állapított meg, az ellenőrzést végző cég munkatársai 
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jegyzőkönyveket vettek fel a feltárt hiányosságokról és szabálytalanságokról, melyeket többségében a 
tulajdonosok aláírtak.  
A hatályos jogszabályok alapján a cég megállapította, hogy milyen térítéseket kell megfizetniük 
ezeknek a lakosoknak. Lényeges, hogy az önkormányzatok nincsenek közvetlen jogviszonyban az 
ellenőrzést végző szolgáltatóval. A Numerus Aqua Kft-vel közvetlenül a DTV Zrt. van szerződéses 
kapcsolatban. A lakosoknak, akik ilyen levelet kaptak, milyen lehetőségei vannak? Azok a személyek 
kaptak többségében ilyen levelet, akiknek volt házi kútjuk, hidroforjuk a telkükön, és ezeket a kutakat 
összekötötték a vezetékes ivóvízrendszerrel. Ez az egyik fontos szabálytalanság. Azok is kaptak ilyen 
levelet, akik illegálisan kötötték rá a csatornájukat a rendszerre. Ezzel tulajdonképpen megkárosították 
a szolgáltatót és Dunavarsány lakosságát. Mert a szennyvíztelepre befolyó szennyvíz mennyiségét a 
telepen mérik. A DTV Zrt. tudja, hogy kivel áll szerződéses kapcsolatban ívóvíz-, illetve 
szennyvízszolgáltatásra. Egyértelműen megállapítható, hogy a szennyvíztelepre befolyó szennyvíz 
mennyisége jelentősen több mint az a mennyiség, ami a megkötött szerződések alapján várható lenne, 
és ez a többletmennyiség terheli a rendszert. Tehát a csatornát illegálisan is használják. Tehát sokan 
azt csinálták, hogy a vizet a hidroforból nyerték, majd az elhasznált vizet beengedték a közcsatornába. 
Ez szankcionálandó cselekmény, mert a koncessziós szerződés szerint a DTV Zrt. ezt a hiányzó 
mennyiséget kiszámlázta az önkormányzatoknak, mivel neki ezzel a szennyvízzel ugyanúgy költségei 
keletkeztek, mint a többivel, mert ez ugyanúgy terhelte a rendszert, az átemelőket, a gépeket, a 
tisztítóberendezéseket. Az önkormányzatoknak ezeket a költségeket ki kellett fizetniük. Ezáltal 
károsodott a közösség. A Numerus Aqua Kft. nem tett mást, mint a hatályos jogszabály által 
megállapított számok alapján kiszámolta, hogy milyen tételben kell ezeknek a személyeknek 
visszamenőleg 5 évre megfizetni az elmaradt díjakat. Azoknak, akik vitatják ezen 
ténymegállapításokat, és bizonyítani tudják az igazukat, le kell ülni a cég munkatársaival, és 
egyeztetniük kell. A DTV Zrt-vel kötött megállapodás értelmében a méltányossági lehetőségekkel él a 
Numerus Aqua Kft. Tehát a jogszabályban megállapított díjösszegnél alacsonyabb mértékben is meg 
tudnak állapodni, ha a fogyasztás ténylegesen nem éri el az átlagot. Mérlegelik a körülményeket, 
megnézik a szociális helyzetet.  
 
Gelegonya Gyöngyvér dunavarsányi lakos: Idáig el se jutottunk, annyira nem akarnak velem szóba 
állni. Ezt írásba is adtam nekik, és azt mondtam, hogy pereskedésre is kész vagyok.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Önnek nem volt személyes egyeztetése? 
 
Gelegonya Gyöngyvér dunavarsányi lakos: De volt. Elolvasták a fellebbezésemet, és semmi több, 
kész. Nem akarom itt most részletezni, de nekünk csak legális bekötésünk van.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Azt javaslom, hogy tessék engem megkeresni személyesen, mindent papírt 
elhozni, és ezt az egyedi ügyet megvizsgáljuk. Amiben tudok, segítek, megnézzük, hogy tényleg 
jogos-e a követelés, és hogy mi a további teendő. Adok egy elérhetőséget.  
 
Gelegonya Gyöngyvér dunavarsányi lakos: Köszönöm szépen.  
 
Winkler Lajos dunavarsányi lakos: Ki vannak rakva a településen különböző, települést jelző 
táblák, még olyan írással is, amit én pl. nem tudnék elolvasni, ha nem tudnám, hogy mi van ráírva, de 
nem is erről szeretnék valamit mondani, ezt csak zárójelben jegyeztem meg. Itt a Béke utcában 
számtalanszor, rendszeresen megkeresnek bennünket az itt áthaladó kamionsofőrök, hogy 
megkérdezzék, hogy ilyen-olyan cégek hol találhatóak. Nem lehetne erre valamilyen megoldást 
találni?  
 
Bóna Zoltán polgármester: A felvetés első felére tudok válaszolni, de, hogy az autós, vagy 
kamionsofőr nem találja a célját…elképzelésem nincs, mit tehetnénk ez ügyben.  
A települést jelző egyik tábla egyébként rovásírással van, amit jobbról balra kell olvasni, mint a 
hébert. A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak volt egy országos kezdeményezése, döntése, hogy 
ahol csak engedélyezik, ezt a táblát saját költségükre kiteszik a településeken. Nálunk ezt a Képviselő-
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testület engedélyezte. Egyébként pedig Dunavarsány közterületén, pl. az 51-es mellett rakjuk ki, hogy 
melyik cég merre van? Erre gondol?  
 
Winkler Lajos dunavarsányi lakos: Gondoltam valami olyan útbaigazító táblára, vagy térképre, 
amire fel vannak írva, hogy milyen cégek, hol vannak. Sokszor fogalmam nincs, hogy milyen céget 
keresnek. Naponta 5-ször, 6-szor odajönnek.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester: Van manapság GPS, számítógép… 
 
Winkler Lajos dunavarsányi lakos: Az is probléma, hogy ott parkolnak éjszaka, ott szemetelnek, és 
ha kimegy az ember szólni neki, akkor még neki áll feljebb. Azt mondja, hogy nem engedik parkolni, 
sőt ide küldik, hogy lehet itt parkolni, hiába tesszük ki a táblát, hogy magánterület. Nekünk nem kéne 
információs irodaként működni.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Vettem a felvetést, a megoldáson el lehet gondolkodnunk, de nem 
tudom, ha csak a varsányi cégeket írjuk ki, az nem segít, hiszen most mondja, hogy a környező 
települések cégei után is érdeklődnek.  
 
Winkler Lajos dunavarsányi lakos: Más: az 51-es mellett a belterületbe vonással kapcsolatban van-e 
valami fejlemény, ott az 50 méteres mélységig, a kereskedelmi övezeti résznél? Hallottam valami 
olyasmit is, pletyka szinten,  a közmű kapcsán, hogy talán a vízzel történik majd ott valami.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Vízvezeték kiépítéséről mi nem tárgyaltunk, az csak pletyka volt. Az 50 
méteres sávról a politikai döntés megszületett.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Igen, a Helyi Építési Szabályzatot a testület elfogadta. Október 
11-én fog hatályba lépni ez a rendelkezés, ami alapján el lehet indítani a belterületbe vonását a 
területnek. Ezzel kapcsolatban lehet egyeztetni.  
 
Winkler Lajos dunavarsányi lakos: A Közútkezelővel? Azt hallottam, hogy az a legnagyobb 
probléma.  
 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Igen, velük kell egyeztetni. A területek feltárásához is, és azok 
további fejlesztéséhez is előírt a Közútkezelő egy belső szervizút kialakítását, ami nem mindenhol 
alakítható ki, de a terület nagy részén biztosítható. Ugyanis a Közútkezelő az ingatlanokhoz való 
lehajtást, illetve felhajtást nem engedélyezte másképp, csak ezzel a szervizúttal. Az lesz majd a 
nagyobb kérdés, hogy ez a szervizút hogyan fog tudni kialakulni, hogyan lehet majd fenntartani, és a 
későbbiekben üzemeltetni. Tehát a keretterv elkészült.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Volt egy ilyen kérés, ennek a Képviselő-testület eleget tett. Innentől 
kezdve a tulajdonosoknak lesz az egyéni döntése. A szabályozási terv és a TSZT módosítása 
megtörtént.  
 
Winkler Lajos dunavarsányi lakos: Még egy kérdés: a Béke utcán és a Mayer úton nincs 
közvilágítás.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ha egy egész soron nincs világítás, akkor az az ELMŰ kompetenciája. 
Ha egy oszlopon nincs lámpatest, és jó lenne, ha lenne rajta, akkor az a mi kompetenciánk. Ebben 
intézkedni fogunk.  
A körforgalommal kapcsolatban elmondom, hogy biztos, hogy lesz. Arra, hogy jövő áprilisban, vagy 
októberben, nem tudok válaszolni. A pályázat erre készen áll, erre a 80 milliót Dunavarsány 
önkormányzata biztosítani fogja.  
Ami még biztonsági tényező a kisvarsányi részen, és még nem említettem a kis vasúti átjáró, ami 
megújul, és átépül. A gyalogosok részére egy külön járda fog megépülni, és lesz ott egy félkarú 
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sorompó. Az építési tervekkel készen állunk, és most már az engedélyekkel is, a többi nem rajtunk 
múlik.  
Még egy nagy építkezés van hátra, amibe a közeljövőben bele kell vágnunk, az a hivatal épülete. Én 
ameddig csak lehetett húztam, akár a lakosok, akár a kollégáim, akár saját magam türelmét is. Tovább 
nem lehet húzni, mert most már beázunk. Tehát vagy ránk fog szakadni a tető, vagy ne adj Isten 
valamelyik vezeték ki fog gyulladni és vagy személyi sérülés, vagy tűzeset veszélye fenyeget. Egy 
kisvárosias, hangulatos, kb. 1000 négyzetméteres hivatalt képzelünk el, a régi hivatal helyén.  
Az 51-es úton elhelyezésre kerülő gyalogátkelőhelyről való tárgyalásra a következő szabályozási 
tervmódosítással együtt lesz lehetőség. Régóta beszélünk erről, ahol én járok, a Közútkezelőnél, a 
Rendőrségnél ott elmondom, de nem nagyon partnerek ebben. Nem nagyon látják ennek a 
szükségességét, hogy olyan mértékű lenne ott a gyalogos forgalom, hogy erre szükség lenne, és 
elmondják, hogy ehhez plusz járdára, plusz közlekedési lámpákra volna szükség.  
 
Fekete Nándor dunavarsányi polgár: A Sport utcában lakunk, és egy visszatérő szélmalomharcról 
szeretnék Önökkel beszélni, a Kisvarsány-Nagyvarsány viszonylatban történő közlekedés 
viszontagságairól. Az utolsó Volánbusz 16.25 órakor jön el Kisvarsányból, ami nonszensz. Illetve, el 
lehet menni Szigethalomra, ahol 17.10 órakor vissza lehet jönni Kisvarsányba, de azt gondolom, hogy 
ez szintén nonszensz, de megoldás. Semmit nem lehet ebben intézkedni? A Volán nem gondol erre?  
 
Bóna Zoltán polgármester: Most már azt hiszem harmadik éve küzdünk ezzel, ezt tudom válaszolni, 
és úgy érzem, ez hiteles válasz. Minden statisztikájuk kimutatja, hogy nincs rá igény, nem éri meg. 
Amúgy pedig azt is közli velünk a Volánbusz, hogy amennyiben mi adunk egy kis pluszpénzt, hogy az 
Egészségház felé elkanyarodjon, akkor nem szüntetik meg a járatot. Mert bevezettük ezt, és szerintem 
2-5 ember veszi igénybe havi rendszerességgel, tehát nem igazán népszerű a buszjárat, de azért megy. 
Az az érzésem, ha ezért nem fizetnénk havonta többszázezer forintot, akkor már egyáltalán nem 
menne a busz. Ez az alapprobléma. Mi mindig elmondjuk, és közlik, hogy nincs elég utas.  
 
Fekete Nándor dunavarsányi polgár: Ha én most ezt itt elmondom, és itt készül jegyzőkönyv, és ha 
azt esetleg továbbítják, akkor nem lehet, hogy mégis figyelembe veszik? 
 
Bóna Zoltán polgármester: Alpolgármester Asszony napi kapcsolatban van a Volánbusszal.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester: Már odáig fajulnak a dolgok, hogy elég csúnyán válaszolnak 
vissza. Az újságban megjelent már, hogy milyen lépéseket nem tettek meg, illetve én „ki vagyok 
hegyezve” itt az 51-esen meg nem álló buszokra is. Naponta elmegy reggeli órákban 4 busz, és egy 
sem áll meg, utána meg bizonyos idő elteltével egymás után négy is megáll. Abszolút nincs 
összehangolva, a diszpécserek annyira rosszul hangolják össze, hogy egyszerűen nem is értem. 
Amikor itt járt az ott dolgozó szakember, az sem tudott erre mit válaszolni. Ezeket én folyamatosan 
írom nekik, és elég érdekes hangnemben vissza is válaszolgatnak nekem. Az utolsó levelemet 
augusztusban írtam, amikor a Volánbusz menetrendet módosított, ugyanis menetrend módosításnál 
írnak a környező településeknek, hogy szóljanak, ha nem felel meg, vagy van valami javaslatuk. Itt az 
51-esen is nagyon nagy bajok vannak, és a két településrész közötti járatokkal is van probléma. 
Délegyháza és Szigethalom között jár a busz, és kimutatják, hogy egyáltalán nincs a járatokon ember, 
tehát nem szükséges további buszok beállítása. Ezt így megírta nekünk a Volánbusz, folyamatos 
levelezésben vagyok velük.  
 
Fekete Nándor dunavarsányi polgár: Úgy látszik, hogy akkor ez csak az én gondom. Nekem két 
gyermekem jár át Kisvarsányba iskolába, és különböző délutáni foglalkozásokon, 
sportfoglalkozásokon vesznek részt rendszeresen, és nem tudnak hazajönni, mert azok legalább hatig, 
fél hétig is eltartanak.  
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester: Nem, dehogyis. Ez másnak is gond.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A nyugdíjas klubbon is mindig felmerül ez a probléma.  
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Fekete Nándor dunavarsányi polgár: Mert biztos van olyan, hogy valaki fél ötig minden 
elintéznivalóját meg tudja csinálni Kisvarsányban…. 
 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester: Ezt nem mi mondjuk, hanem a Volánbusz. Én még az orruk 
alá is szoktam dörgölni, hogy mennyi pénzt fizetünk. Havonta 400 ezer forintot fizetünk érte. Már 
kimutattam kilométerben, meg kiszámoltam gázolajban, hogy mennyi az a plusz út, amiért 
bekanyarodik a busz az Egészségházhoz, és jeleztem, hogy ezért mi milyen sokat fizetünk, és nem 
fogunk fizetni, erre visszaírták, hogy ha nem fizetünk, akkor megszüntetik a járatot Délegyháza 
irányába.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ha ilyen döntés születne, akkor a településünknek a sajátos földrajzi 
szerkezete miatt az önkormányzatnak kötelezettsége lenne valamilyen járatot, járművet biztosítania, 
valamilyen megoldást ki kéne találni. De addig, amíg ezt a Volánbusz vállalja, szintén nem lenne 
célszerű azzal párhuzamosan másik lehetőséget biztosítani az átjárásra.  
 
Fekete Nándor dunavarsányi polgár: Köszönöm szépen.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Köszönöm. További kérdés van-e? Ha nincs, akkor azt még elmondom, 
hogy ajánlom figyelmükbe az előttünk álló programokat. Jön október 23-a, ahol Dunavarsánynak egy 
régi vágya teljesül, Faragó Károly tollából be fogjuk mutatni „Barangolás Dunavarsány jelenében és 
múltjában” című, több mint 200 oldalas helytörténeti könyvet. Erre az alkalomra meghívást kapott 
Wittner Mária, 56-os halálra ítélt, jelenleg országgyűlési képviselő. Az elmúlt időszaktól eltérően az 
ünnepség este 17.30 órakor fog kezdődni az 56-osok terén, és a Petőfi Művelődési Házban fog 
folytatódni.  
Köszönöm szépen, hogy elfáradtak, és meghallgattak, és megbeszélhettük Dunavarsány múltját és 
jelenét.  
 
A jegyzőkönyv 1815 órakor lezárásra kerül.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Bóna Zoltán        dr. Szilágyi Ákos 
polgármester        jegyző  
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