
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. október 15-ei rendkívüli, nyílt ülés határozatai 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

151/2013. (X. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Gergőné Varga Tünde és Száger Gyula képviselőket jelöli ki.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

152/2013. (X. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló új helyi rendelet megalkotására 
2. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára  
3. Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosítására  
4. Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 

hivatásetikai alapelvek tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak meghatározására 
5. Javaslat a 192/2009. (XI. 19.) számú Kt. határozat módosítására 
6. Javaslat a Hivatal belső villamos hálózatának részleges felújítására  
7. Javaslat a Dunavarsány 0138/20 hrsz.-ú ingatlan megosztásából kialakuló ingatlanok belterületbe 

vonására és út átvételére  
8. Javaslat az Invitel Távközlési Zrt. részére hálózat bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

megadására  
9. Javaslat a 4679 hrsz.-ú ingatlanon erdőtelepítéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására 
10. Javaslat a Dunavarsányi Sportpálya külső csapadékvíz rendezésére 
11. Javaslat a Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft-vel 

való együttműködésre  
 
Zárt ülés: 
 
12. Javaslat védőnői pályázat elbírálására  
13. Javaslat elismerés megtárgyalására  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

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

153/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját a 
következőkben határozza meg. 
 



1. A működési bevételek és kiadások összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 
megteremtése, ennek érdekében szükséges a bevételek teljes körű felmérése, az adók 
maximális realizálása, behajtása. 
 

2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 
elsődlegességét biztosítani kell. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a 
kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
 

3. Az intézmények 2014. évi létszámadatai: 
− Weöres Sándor Óvoda: 45 fő 
− Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár   4 fő 
 

4. Az intézmények a 2014, évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik: 
− saját bevételeiket a 2013. évi befolyt összeg inflációval emelt összegében, 
− bérjellegű juttatásokat a 2013. évi szinten, 
− dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat 2013. évi 

szinten. 
 

5. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a saját részéről 2014. január 1-jétől 
30 főben állapítja meg: 

− Jegyző          1 fő 
− Aljegyző          1 fő 
− Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma:       28 fő. 

 
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a saját részéről 2014. március 1-jétől 
35 főben állapítja meg: 

− Jegyző          1 fő 
− Aljegyző          1 fő 
− Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma:       33 fő. 
 

6. Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:  7 fő 
− Polgármester     1 fő 
− Alpolgármester     1 fő 
− teljes munkaidő közalkalmazott   5 fő 
(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr)  

 
7. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal a 2014. évi költségvetésének összeállítása 

során megtervezheti 
− a bérjellegű juttatásokat a 2013. évi szinten, 
− a közlekedési költségtérítés, üzemanyagköltség, cafeteria összegét, 
− a köztisztviselők kötelező és minőségi munkavégzéséhez szükséges oktatás és 

továbbképzés összegét, illetve a feladatellátáshoz szükséges szakkönyvek, illetve 
folyóiratok beszerzését, 

− dologi kiadások tekintetében a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat a 2013. évi 
szinten. 

 
8. Az Önkormányzat kiadásai között: 

− a városüzemeltetés és útkezelői feladatok ellátásához szükséges összeget, 
− a polgármester, az alpolgármester, a védőnők, a mezőőr bér- és bérjellegű juttatásaira, 

azok járulékaira, cafeteriára, valamint védőruházatára fedezetet, 
− a képviselői tiszteletdíjak összegét, 
− hiteltörlesztés, illetve kamat fizetésére fedezetet, 
− a településszerkezeti és szabályozási tervek felülvizsgálatára fedezetet biztosít, valamint 



− a hivatal belső udvarának bekamerázását 
finanszírozza. 

 
9. A nem kötelezően ellátandó feladatok közül vállalja a városban működő alapítványok, 

egyházak és államilag bejegyzett társadalmi szervezetek támogatását. 
 

10. A 2014. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít az általános és 
céltartalék tervezésére, ezen belül elsődlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges 
önrész biztosítására. 
 

11. Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít: 
 

− Trianon Park felújítása 
− Pályaház felújítása 
− Kisvarsányt-Nagyvarsányt összekötő út felújítása 
− Egészségház belső festése 
− Művelődési Házban színpad aljzatának felújítása (A Műv. Ház saját költségvetésén 

belül)  
− Körforgalom kiépítése 
− További út- és járdaépítés 
− „Kisvasúti átjáró” átépítése 
− Nagyvarsányon az óvoda udvarának térkövezése 
− Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tantermeinek átalakítása falbontással, illetve fal 

áthelyezéssel 
− Az Árpád u-ban az iskola belső udvarának szilárd burkolattal való ellátása, valamint a 

Tornacsarnok Arany J. utcai bejáratánál a járda felújítása és a vízelvezetés kiépítése 
 

12. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési 
rendelettervezet összeállítása során a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben, 
illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse. 

 
Határidő: A 2014. évi költségvetés benyújtásának időpontja 
Felelős: Polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

154/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját részéről 

a) a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés melléklete szerint megalkotja. 

b) felhívja a Jegyzőt, hogy a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel 
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és etikai eljárás szabályzatának 
hatálybaléptetéséről, illetve annak az érintettekkel történő megismertetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 



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

155/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2009. (XI. 19.) számú határozatát 
úgy módosítja, hogy Vásárhelyi Emőke, a Dunavarsányi Városi Könyvtár intézményvezetői 
feladatainak ideiglenes ellátására vonatkozó megbízása időtartamának befejezését 2010. április 30-ára 
módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18 szám alatti Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
épületrész elektromos hálózatának felújítására, bruttó 3.000.000 Ft-ot elkülönít a 2014. évi 
költségvetésében.  

b) figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 16. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, mely szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a kiviteli terv alapján haladéktalanul kérjen a megvalósításra legalább 
három árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést kösse meg az a) pont szerinti 
összeghatárig úgy, hogy a számla kiállítása és a kifizetés időpontja alapján a számla 
kiegyenlítése a 2014. évi költségvetés hatálya alatt történjen. 

c) felhatalmazza a Polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 3105/2013. munkaszámú változási vázrajz szerinti 3828 helyrajzi számú és 3827 hrsz.-ú 
ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárul.  

b) a 3105/2013 munkaszámú változási vázrajz szerinti 3827 helyrajzi számú kivett közút 
besorolású, 667 m2 területű ingatlan tulajdonjogát Szűcs Sándor (2336 Dunavarsány, Iskola u. 
68.) kérelmezőtől térítésmentesen átveszi. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy az út tulajdonjogához szükséges szerződést és a belterületbe 
vonáshoz szükséges kérelmet aláírja, illetve az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. A 
tulajdonjog változás és az ingatlan nyilvántartás átvezetésből eredő költségek, az 
Önkormányzatot nem terhelhetik. 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 



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

158/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) hozzájárul a 1115 helyrajzi számú, Bajcsy-Zsilinszky úton a jelen határozat 
mellékletét képező nyomvonalrajz szerinti távközlési hálózat bővítéséhez. 
b) felkéri a Polgármestert, a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 
 
 

159/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 4679 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanon, a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Erdőtelepítési 
tervdokumentáció” alapján, Viktor Endre (2336 Dunavarsány, Templom u. 33/a.), mint 
kérelmező (a továbbiakban: erdőgazdálkodó), 1,5 hektár területrészen az erdőtelepítést, a 
terület művelési ágból történő kivonását, átminősítését végrehajtsa a megkötendő 
Területhasználati szerződésben foglaltak alapján. 

b) saját részéről elfogadja, hogy az a) pont szerinti területhasználati szerződés az alábbiakat 
tartalmazza: 
ba) a szerződés határozott időtartamra szól 2013. november 15–től kezdődően 5 éves 
időtartamra, 2018. november 14–ig. 

bb) az erdőgazdálkodó a használatba átadott területrészen csereerdősítési kötelezettségének 
megfelelően saját költségén szakszerű erdőtelepítést végez, majd kezdeményezi a terület 
szántó művelési ágból történő kivonását, a terület erdőművelési ágba történő átminősítését. 

bc) Dunavarsány Város Önkormányzata a szerződés aláírásával minden további megkérdezése 
nélkül megadja tulajdoni hozzájárulását a csereerdősítéshez. 

bd) az erdőgazdálkodó a szerződés 5 éves hatálya alatt a kötelező 5 éves erdőkezelési 
kötelezettséget vállalja, az erdősítést befejezi. 

be) az erdőgazdálkodó a kötelező 5 éves kezelési időszakot követően a létrejött erdővel 
kapcsolatban semmilyen jogosultságot nem kíván megszerezni, megtartani, a létrejött és 
befejezett erdőt annak teljes faállományával egyetemben Dunavarsány Város Önkormányzata 
tulajdonába adja, ellenérték nélkül. 

bf) az erdőgazdálkodó kijelenti, hogy megfelelő erdészeti szakirányítással rendelkezik a 
szerződés teljes időtartama alatt. 

c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy Viktor Endre (2336 Dunavarsány, Templom u. 33/a.) 
erdőgazdálkodóval, mint kérelmezővel a b) pont szerinti tartalmú, a terület használatára 
vonatkozó szerződést aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 



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

160/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) együtt kíván működni a Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Nonprofit Kft-vel stratégiai céljainak elérésében. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Kft-ben való esetleges 
üzletrészvásárlás pénzügyi és jogi lehetőségeit és feltételeit, illetve azt, hogy a stratégiai 
célokban való eredményes együttműködéshez indokolt-e az üzletrészvásárlás. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. október 15-ei rendkívüli, zárt ülés határozatai: 

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

161/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Ispánné Szatmári Ibolya (szül.: Bugyi, 1970. február 14.) 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 116. 

szám alatti lakost bízza meg Dunavarsány Város I. számú védőnői körzetének területi védőnői 
feladatainak ellátásával – 2013. november 1. napjától, ha nem megoldható, akkor 2013. december 
1. napjától – határozatlan időre. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben foglaltak szerint határozza meg.  

b) felkéri a Polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal, illetve a megbízás időpontja 
Felelős: Polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  
 

162/2013. (X.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 
alapításáról szóló 24/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendeletének 1. §-a alapján Dunavarsány 
Díszpolgára elismerő címet ítél meg a 2013. évben Faragó Károly (Dunavarsány, Honvéd u. 13.) 
részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 


	Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2009. (XI. 19.) számú határozatát úgy módosítja, hogy Vásárhelyi Emőke, a Dunavarsányi Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátására vonatkozó megbízása időtartamának b...

