
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről 2013. 
október 15-én, 1703 órakor, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében. 
 
Jelen vannak:   Bóna Zoltán    polgármester 

Gergőné Varga Tünde   alpolgármester 
Dr. Békássy Szabolcs   képviselő.  
Bakos András    képviselő 
Száger Gyula    képviselő 
dr. Szilágyi Ákos   jegyző 
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna  aljegyző 
Vágó Istvánné    gazdasági osztályvezető  
Vella Zoltán    beruházási és műszaki osztályvezető  
Janzsó Zsuzsanna   intézményfelügyeleti ügyintéző  

 
valamint:   Dobronyi Jánosné   jegyzőkönyvvezető 
 
Bóna Zoltán polgármester: Szeretettel köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testület a jelenlévő 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire 
Gergőné Varga Tünde alpolgármester és Száger Gyula képviselő személyében. Kéri, aki a javaslattal 
egyetért, szavazzon.  
 
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  

 
Bóna Zoltán polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, ami megegyezik a meghívóban 
előzetesen közöltekkel. Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi pontokhoz kérdése, javaslata. /Nem 
hangzik el hozzászólás/ Kéri a testület szavazását az alábbi napirendről: 
 
Dunavarsány Város Önkormányzat 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  
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Zárt ülés: 
 
12. Javaslat védőnői pályázat elbírálására  
13. Javaslat elismerés megtárgyalására  
 
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  
 
Bóna Zoltán polgármester: Napirend előtt tájékoztatást ad néhány, az önkormányzatot érintő fontos 
eseményről. Megemlíti a DTV Zrt-vel, a KPMG-vel, valamint a külföldi befektetőkkel való 
tárgyalássorozatot, amely a koncessziós szerződés befejezésére, elszámolására és az ügy békés 
rendezésére irányul. Elmondja, hogy jelenleg a 6 önkormányzatot érintően 650 milliós összegű 
kivásárlásról folyik a tárgyalás. Az ügyet november 15-éig kell rendezni, ellenkező esetben az 
önkormányzat hosszú pernek nézhet elébe. Van remény az állami támogatásra is, ami ha tényleg 
realizálódik, akkor a Dunavarsányra eső kb. 240 millió forintból kb. 80 millió forint konszolidálásra 
kerülhet, és akkor az önkormányzatnak 160 millió forintjába kerülhet az ügy rendezése.  
Az Akácfa utca - Határ út aszfaltozása elkészült, a kivitelező 2 éves garanciát vállalt rá.  
Az általános iskola energetikai felújítására, nyílászárócseréjére benyújtott KEOP pályázat ügyében 
még nem született döntés, várjuk az eredményt.  
Az általános iskola és a zeneiskola Intézményi Tanácsába delegálnunk kell személyeket, amihez 
elvileg a Képviselő-testület hozzájárulása nem szükséges, de azért elmondom, hogy ezt az ajánlást én 
meg fogom tenni, Gergőné Varga Tünde és Dr. Kun Lászlóné személyére vonatkozóan.  
Október 23-án a szabadságharc emlékünnepe délután fél hatkor kezdődik majd a Hősök Terén, utána 
egy fáklyás menettel átvonulunk a művelődési házba, ahol az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tanulói adnak műsort, valamint az ünnepséget megtiszteli jelenlétével Wittner Mária 56-os halálraítélt, 
jelenlegi országgyűlési képviselő is. Bemutatásra kerül Faragó Károly Dunavarsányról írt könyve, 
valamint ezen ünnepségen kerül átadásra az a díj is, amiről ma fogunk dönteni zárt ülés keretében. Az 
ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.  
Az új rendőrőrs épületének átadására előreláthatólag november 20-a környékén kerül sor.  
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Ha nincs kérdés, felvetés, akkor rátérhetünk a napirendi pontok tárgyalására.  
 
1.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló új helyi rendelet 
megalkotására 
 
Bóna Zoltán polgármester: A rendeletet tárgyalta a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, lényege 
az, hogy a továbbiakban nem lehet zsákban elszállítani a háztartási hulladékot, hanem mindenkinek 
gondoskodnia kell tárolóedényről. Van-e kérdés, hozzászólás? /Nem hangzik el hozzászólás/ Felhívom 
a figyelmét a képviselőtársaimnak, hogy a rendeletet minősített többséggel lehet elfogadni, jelenleg 5-
en vagyunk jelen, tehát akkor van elfogadva, ha mindenki támogatja. Kérem, aki a rendeletet az 
ismertetett rendelettervezet szerint elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással alkotja meg a 
 
a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (X. 16.) 
önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
2.) Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
részleteiben kivesézte.  
 
Herczeg Mariann képviselő 1713 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 6 főre emelkedik.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A 2014. évi koncepciónk nagyon szép. Az intézményi működéssel 
reméljük a továbbiakban sem lesz gond. A koncepciónál szeretünk mindig a következő költségvetési 
év fejlesztési soraira figyelni. Az intézményvezetőink közül vannak, akiknek megszalad a ceruzája a 
tervezéskor, és vannak, akik elfelejtenek alapdolgokat is beleírni. Amivel még olyan nagy probléma 
nincs, mert végül is ez egy tervezési időszak, és pont azt szolgálja, hogy kezdjünk el róla beszélgetni. 
Ami a koncepcióban van, az még nincs kőbe vésve. A gazdasági osztálynak, a pénzügyi irodának és 
dolgozóinknak ez egy mezsgyét jelöl ki a költségvetés tervezéséhez. A koncepció alapja 2 dolog: az 
egyik a koncesszió kivásárlása, a másik az új polgármesteri hivatal tervezése, építése. Az új hivatal 
építését 2014-ben sok okból nem tudjuk elkezdeni. Szerintem legközelebb novemberben fogunk róla 
beszélni, amikor megérkezik a tervező úr az első skiccekkel. Akkor szerintem ki fogjuk mondani – ha 
józanok és reálisak vagyunk – hogy 2014-ben nem csupán politikai okokból, hanem ezer más okból 
nem tudjuk megoldani a hivatalépítést, mert pl. a hivatalnak 3 választást is le kell bonyolítania. Ha 
most a hivatal ki tudna költözni, és el tudnánk kezdeni az építési munkákat, akkor lehetne belevágni.  
Békássy doktor úr jelezte az ülést megelőzően, hogy tudomására jutott, hogy pl. a védőnői normatíva 
emelkedni fog, értelemszerűen ezt az emelkedést mi a koncepcióban is javítsuk.  
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető: Az OEP támogatás, vagy a bérrel kapcsolatos?  
 
Dr. Békássy Szabolcs képviselő: Mind a bérrel, mind az OEP-pel kapcsolatos támogatás 
tekintetében. Szócska államtitkár úr pénteken tett bejelentést az alapellátás finanszírozásának emelését 
illetően, és ez egy tegnapi módosító kormányrendeletben elfogadásra is került. Átolvastam a 
kormányrendeletet, amely ezen kívül még tartalmaz egy olyan rendelkezést is, amely egy novemberi, 
10 hónapra visszamenő bérkiegészítésről szól, amit a védőnők bérezésére kell fordítani.  
 
Bóna Zoltán polgármester: 2013. év elején volt egy közigazgatási átalakítás, amelynek nyomán a 
hivatali létszámunk lecsökkent. De az utcára, illetve nehéz helyzetbe az átalakítás okán nem került 
senki, mert van aki a járásban, van aki pedig a hivatalban végezheti tovább a szükséges munkát. Az 
elmúlt egyéves tapasztalat és a hétfő reggelenkénti vezetői értekezlet odáig torkollt, hogy a jövő évi 
koncepcióban javaslatot teszek – ez semmi más, csak a jegyző úr, aljegyző asszony és az 
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osztályvezetők irányában érzett tiszteletem – hogy minden osztályra plusz 1 főt március 1-jével 
foglalkoztassunk. A plusz 5 fő, az tulajdonképpen plusz 3 fő, mert ebből 2 főt most is foglalkoztatunk, 
mert őket a Kft-től vesszük igénybe. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak volt tegnap módosító 
javaslata, nekem is van, és az intézmények kapcsán elfogadásra került a működés és a mindennapok 
teendői. A bizottság tegnap arról beszélt, hogy miután a művelődési ház parkettájának csiszolása, 
lakkozása megtörténik ebben az évben, ezért teljesen felesleges, hogy szerepeljen a koncepcióban. A 
helyére bekerülne egy kerékpártároló kialakítása a MÁV-állomásnál, illetve a jövő évi költségvetésben 
kell számolni a Hivatal belső villamos hálózatának szükséges részleges felújítása is. A Művelődési 
Ház fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban az a véleményem, hogy a saját pofonvágásunk lenne, ha 
néhány évvel a vadonatúj fűtésrendszer átadása után ezzel kellene foglalkoznunk.  
 
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető: 3 havi fűtésszámlánk több mint egymillió forint.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Elég baj az, de ha korszerűsítenénk, akkor sem lenne kevesebb, én úgy 
gondolom. Még nem nyúlunk hozzá 3-4 éven belül. Sokáig az volt a baj, hogy meg se tudtuk tanulni a 
rendszer működtetését.  
A koncepcióban szerepel az Árpád utcában lévő iskola belső udvarának szilárd burkolattal való 
ellátása, valamint a sportpálya oldalában lévő járda felújítása, illetve a Tornacsarnok felújításánál 
kimaradt – az Arany J. utca és a Kossuth L. utca sarkánál lévő – járda felújítása. 
A kerékpártárolóról már beszéltünk, mert volt egy lakossági megkeresés ezzel kapcsolatban, a jövő 
évben valahova kell telepíteni, de a Rendőrőrs elé nem lehet, majd találunk neki alkalmas helyet.  
Úgy látom, hogy egyéb más szükséges dolog benne van a tervezetben.  
Iskolaigazgató Asszony jelezte, hogy a tervezéskor elfelejtette, hogy szükséges az iskola belső 
átalakítása abban a tekintetben, hogy a 2014-es tanévet a megemelkedett osztálylétszámok mellett is 
nyugodtan el lehessen indítani. Elvileg 60 gyerek fog kimenni az iskolából, és 80 gyerek fog bemenni. 
Természetesen nem komplett iskola átalakításról van szó, a műszaki iroda fel fogja mérni. Vannak 
olyan termek, amelyeknél kettőből lehet csinálni egyet, tehát falbontásról és faláthelyezésről lesz szó.  
 
Szabóné Pál Orsolya mb. intézményvezető: A koncepcióban rosszul van írva a művelődési háznál a 
színpad aljzatának cseréje. Az valójában nem csere, hanem egy újabb másfél centis hajópadlót erre a 
meglévő szintre kellene keresztbe rátenni. Mert abban is olyan széles repedések és hézagok vannak, 
hogy javítani kell. De ez bekerül a művelődési ház saját költségvetésébe.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Úgy gondolom, hogy a koncepció nagyvonalakban mindent tartalmaz, de 
van még időnk, mert a költségvetés elfogadásának határideje 2014. február 15-e.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Tegnap a bizottsági ülésen én javasoltam, hogy nem biztos, hogy a jövő 
évben, de esetleg a közeljövőben átgondolandó lenne a Volánbusz támogatása és esetleg egy saját busz 
beszerzése.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ez egy örök téma, Szilveszter Lajos barátunk alig várná, hogy 
megkeressük ebben a tárgykörben. Biztos vagyok benne, hogy nem lenne gazdaságosabb és jobb sem 
a szolgáltatás. Azt én is tudom, hogy ez a 4-5 millió forint elég húsbavágó, azért, hogy aztán ne üljön 
föl rá senki.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Alpolgármester Asszony tegnap le is hűtött engem ebben a témában, és 
én el is fogadtam.  
Megkerestek engem a nyugdíjasok, és azt mondták, hogy jó lenne, ha valami megoldást találnánk 
nyugdíjas napközi működtetésére, mert őszerintük irtózatos igény lenne rá.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Azt gondolom, hogy erről lehet beszélni, és akkor ebben vagy a 
hivatalnak, vagy nekem személyesen, vagy a képviselőtársaimnak el lehet kezdeni dolgozni egy külső 
befektető felkutatásában. Vagy az is megoldás lehet, hogy az önkormányzatnak van egy ingatlana, és 
azt valaki felújítja. Az, hogy az önkormányzat fel is építi, meg még üzemelteti is, nem megy. Azért a 
bölcsőde példájából tanultam. Látjuk, hogy mennyire kellett ez, vagy mennyire nem kellett, illetve, 
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hogy mennyire megy. Ezt fejben kell tartani, más önkormányzatok is küszködnek ezzel, főleg a 
budapesti agglomeráción kívül. Erre fel kell készülni, valóban kihívás.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Olyanokról lenne szó, akik még ellátják saját magukat, csak egy 
közösségi teret szeretnének.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Bocsánat, erre van egy jogi forma. Ilyen ad hoc jelleggel ezt mi nem tudjuk 
támogatni. Amit tudunk: az önkormányzat költségvetését terhelően létrehozni egy ún. idősek klubját, 
és ezt be lehet integrálni a meglévő mikro térséget ellátó intézményünkbe, tehát a Gyermekjóléti 
Szolgálatba, mert a legtöbb településen működik ilyen. Ez napközbeni elfoglaltságot biztosít az 
időseknek. Az étkezés a szociális étkezők körébe bevonva, kiterjedne erre az intézményre is. Nem 
tudom, hogy normatív finanszírozást kapunk-e. 
 
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető: Igen, van rá.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Így megvalósítható a dolog.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A Máltai Szeretetszolgálat próbálta már ezt, még a bölcsőde kitalálása 
előtt, de nem nagyon ment, egyszerűen nem volt rá állandó igény. Most megint az van, hogy miért 
nincs. Aki kérte, az meg fog nyugodni otthon, hogy már van, de nem fog elmenni. Szóval a kérdést 
talonban kell tartani, de ebben a koncepcióban nincs értelme beletenni.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Előírás is van erre, hogy mekkora négyzetméteren lehet kialakítani, 
étkeztetést kell tudni biztosítani, külön étteremrésszel kell rendelkeznie az épületnek, szóval nem két 
fillérbe kerül, és nem rentábilis a fenntartása. 
 
Dr. Kun Lászlóné képviselő 1730 órakor megérkezik az ülésre, a szavazók száma 7 főre emelkedik.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, felvetés? Amennyiben a 2014. 
évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint elfogadjuk:  

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. 
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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 
− Kerékpártároló kiépítése a MÁV-állomáshoz 
− Nagyvarsányon az óvoda udvarának térkövezése 
− A Hivatal belső villamos hálózatának részleges felújítása 

6 
 



− 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,  

akkor kérem, kézfeltartással szavazzunk.  
 
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)  
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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 
− Kerékpártároló kiépítése a MÁV-állomáshoz 
− Nagyvarsányon az óvoda udvarának térkövezése 
− A Hivatal belső villamos hálózatának részleges felújítása 
− 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 
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A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3.) Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosítására  
 
Bóna Zoltán polgármester: A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta. Kérdés, 
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki a rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással alkotja meg a 
 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 18/2013. (X. 16. ) önkormányzati rendeletét.  
 
A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
4.) Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 
hivatásetikai alapelvek tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak meghatározására 
 
Bóna Zoltán polgármester: A szabályzat megalkotása törvényi kötelezettség, ami így helyes. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, és az alábbi határozati javaslatot elfogadjuk:  
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,  
kézfeltartással jelezzük:  
 
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 napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
5.) Javaslat a 192/2009. (XI. 19.) számú Kt. határozat módosítására 
 
Bóna Zoltán polgármester: Ez is egy törvényi kötelezettségünk, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy 
az ügy korrektül le legyen zárva. Van-e valakinek kérdése? /Nem hangzik el kérdés/ 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy:  
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2009. (XI. 19.) számú határozatát 
úgy módosítja, hogy Vásárhelyi Emőke, a Dunavarsányi Városi Könyvtár intézményvezetői 
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feladatainak ideiglenes ellátására vonatkozó megbízása időtartamának befejezését 2010. április 30-ára 
módosítja, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
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 napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6.) Javaslat a Hivatal belső villamos hálózatának részleges felújítására  
 
Bóna Zoltán polgármester: Először mondom a magánvéleményemet. Abszolút azonosulni tudok 
azokkal a felvetésekkel, hogy mi a fenének egy fillért is rákölteni már erre az épületre. De Jegyző Urat 
is, és a félelmeit is megértem, hogy nem kéne megvárni, míg itt vagy egy itt dolgozóval, vagy 
látogatóval, vagy ügyféllel baj fog történni. De azért valamilyen ésszerű határt szabjunk a 
költségeknek. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság az 5 millió forintot határozta meg. Én pedig 
szeretném jelezni – miután erről Alpolgármester Asszonyt és Jegyző Urat is tájékoztattam – hogy 
kérem szépen a támogatását a 3 milliós felső határnak. Hogy 3 millió forintba férjen bele, ha pedig 
nem fér bele, akkor beszélünk róla még egyszer, mert ha 10 évig ráért, akkor remélem, hogy már nem 
2 héten fog múlni a dolog. Tudjuk, hogy le fogjuk bontani kb. 15 hónapon belül ezt a házat, de addig 
se maradhat így, mert ráadásul hosszú listáink vannak arról, hogy mi itt az életveszélyes.  
Tájékoztatásul elmondom, hogy törvényi változások következtében a Tornacsarnokban – ami 
hangsúlyozom, hogy nem rendezvénycsarnok – a Banyabál megtartása nem lehetséges. Lehet, hogy 
ezt a döntést már évekkel ezelőtt meg kellett volna hozni. Három olyan közösségi színterünk van, ahol 
egy kisebb létszámú Banyabált meg lehet rendezni; a Petőfi Művelődési Ház, a Soli Deo Glória 
Közösségi Ház és a Petőfi Klub. Esetleg el lehet vinni a szigetszentmiklósi rendezvénycsarnokba is a 
rendezvényt.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Tájékoztattak bennünket, hogy készült egy lista, hogy mit kellene 
kicserélni a hivatalban, és milyen alkatrészek kellenek hozzá. Mielőtt az a lista kikerül beáraztatásra a 
vállalkozó felé, aki ezt meg fogja csinálni, akkor azt olyan szempontból kell kiadni, hogy mi az, ami 
elvárás. 
 
Bóna Zoltán polgármester: Az az elvárás, amit a hatóság előír, ami ahhoz kell, hogy valakit ne 
rázzon meg az áram.  
 
Herczeg Mariann képviselő: Én úgy tudom, hogy az attól komplexebb, mert a csillárcserétől a 
menekülési útvonaljelző világító testekig mindent tartalmaz.  
 
dr. Szilágyi Ákos jegyző: Az a lista már jelentősen le van szűkítve, meg van húzva. Vannak 
szükséges munkák, amiket meg kell csinálni, és ezekhez vannak olyan kapcsolódó járulékos feladatok, 
amelyeket a hatályos törvények szerint szintén meg kell csinálni. A határozati javaslatban szereplő 
összeg egy becsült érték. Ki fognak jönni, be fogják árazni, és akkor fogjuk látni, hogy tételesen 
mennyibe fog kerülni. Ehhez egy szakember kell, aki meg tudja mondani, hogy mi az, amit feltétlenül 
meg kell csinálni, hogy megkapjuk az épületre azt a minősítést, hogy nem életveszélyes. Én nem 
tudom felvállalni a felelősségét annak, hogy ne adj’ Isten itt valakivel történik valami baleset.  
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Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető: A költségvetési kiírás úgy van összeállítva, hogy 
amennyiben a kivitelezők elvégzik, akkor minden további nélkül felelősségteljesen ki lehet rá adni az 
elsőfokú szabványossági dokumentumokat.  
 
Bóna Zoltán polgármester: A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, 2:1 arányban az 5 
milliós határ mellett döntöttek, de én a 3 milliót javaslom. Van-e valakinek még valami kérdése, 
felvetése a napirendi ponttal kapcsolatban? /Nem hangzik el hozzászólás/  
Aki egyetért azzal, hogy 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, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
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 napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
7.) Javaslat a Dunavarsány 0138/20 hrsz.-ú ingatlan megosztásából kialakuló ingatlanok 
belterületbe vonására és út átvételére  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? /Nem 
hangzik el kérdés/  
Aki egyetért azzal, hogy:  
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. 
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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, kézfeltartással jelezze.  
 
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 napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
8.) Javaslat az Invitel Távközlési Zrt. részére hálózat bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
megadására  
 
Bóna Zoltán polgármester: Az Invitel Távközlési Zrt. folyamatosan bővít, aminek örülünk, és kéri a 
tulajdonosi hozzájárulást. Ennek semmi akadálya. Aki egyetért azzal, hogy:  
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, kézfeltartással jelezze.  
 
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 napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
9.) Javaslat a 4679 hrsz.-ú ingatlanon erdőtelepítéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 
Bóna Zoltán polgármester: A napirendi pontot kitárgyalta a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság is. 
Aki egyetért azzal, hogy:  
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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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, kézfeltartással jelezze.  
 
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. 
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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 napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10.) Javaslat a Dunavarsányi Sportpálya külső csapadékvíz rendezésére 
 
Bóna Zoltán polgármester: A Bizottság tapasztalatait, az Alpolgármester Asszony határozott 
véleményét és kérését figyelembe véve arra jutottam, hogy vegyük le napirendről ezt a témát, így 
tavaszig ezt a kijavítást nem tesszük meg, nem nyúlunk hozzá, és ha a tél folyamán azt látjuk, hogy 
nagy a baj, akkor majd intézkedünk. Ellentétes információink vannak a dologról, meggyőződünk róla, 
hogy tényleg szükséges-e hozzányúlni, és akkor majd meglátjuk, hogy mi a teendő. Ki kell mondani, 
hogy a tervezés és a műszaki ellenőrzés folyamán volt a hiba. A kivitelező mindent úgy csinált meg, 
ahogy az le volt rajzolva. Tehát visszavonom a határozati javaslatomat ebben a témában. 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület nem tárgyalja a napirendi pontot. 
 
11.) Javaslat a Szigetszentmiklós és térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit 
Kft-vel való együttműködésre  
 
Bóna Zoltán polgármester: Ez a már ismert dologról szól. Ráckevén is megpróbálták ezt, aminek a 
mi önkormányzatunk is tagja volt. Lehetne forrásokat találni befektetőknek, akik kívülről jönnek, és 
helyi turisztikával foglalkozóknak, illetve önkormányzatoknak. A ráckevei nem működött. Most 
megpróbálják a miklósiak, meglátjuk, hogy mire jutunk. Ha nincs kérdés, akkor aki egyetért azzal, 
hogy:  
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, kézfeltartással jelezze.  
 
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 
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Felelős: Polgármester 
 
A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóna Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. A nyílt ülést bezárom, a testület rövid szünet után zárt 
keretek között folytatja a munkáját.  
 
A nyílt ülés jegyzőkönyve 1746 órakor lezárásra kerül.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Bóna Zoltán       dr. Szilágyi Ákos  
polgármester   jegyző 

 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
 
 
 

Gergőné Varga Tünde     Száger Gyula  
képviselő        képviselő 
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