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Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2020. október 13-án, 1704 órai
kezdettel, a Városháza dfsztermében megtartott rendes, nyílt üléséröl
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Gergőné Varga Tunde polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai rendes testületi ülésünkön megjelent
teljes létszámú Képviselő-testületet, a Hivatal dolgozóit és meghívott vendégeinket. Talán épp egy
ünnepnapot is köszönthetünk, hiszen éppen ma egy éve voltak a választások, egy éve vagyunk ebben a
csapatban így együtt. Orülök, hogy mindenki eljött erre a testületi ülésre, és teljes létszámban vagyunk
jelen. Mindenki elött ott van már a laptop, és vehetjük úgy, hogy egy év távlatából ezt nündenki
ajándékként használatra megkapta. Szeretném, ha ezentúl mindenki ezt használná, és ezzel jönne az
ülésekre, mert semmiféle papiranyagot nem fogunk már kiküldeni. Elöttem azért van papíralapú anyag,
mert nem tudok még egy gépet ideállítani. Jegyzökönyv hitelesftökre tennék először javaslatot, Mekler
Andrea képviselö asszonyt és Tiefenbeck László képviselo urat javaslom a jegyzokönyv hitelesítöinek.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.
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127/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselo-testülete az ülés jegyzökönyvének
hitelesítésére MeklerAndrea és Tiefenbeck László képviselöketjelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlanul ebben a
sorrendben szeretném, ha tárgyalnánk. Amennyiben nincs senkinek egyéb javaslata, akkor szavazásra
terjesztem fel a napirendi pontokat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzat 2020. évi költségvetéséröl szóló 2/2020. (II. 12.)

önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzatának elsö féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

elfogadására
3. Javaslat a Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár új alapitó okiratának elfogadására
4. Javaslat intézményvezetöi pályázat kiírására
5. Javaslat intézményi státusz létesítésére
6. Javaslat az új Helyi Esélyegyenlöségi Program elfogadására
7. Javaslat alapítványok támogatására
8. Javaslat a temetöt érintö területcsere elfogadására
9. Javaslat Dunavarsány Településszerkezetí Terve és Építési Szabályzata módosítására



10. Javaslat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági bizottsági állásfoglalásának
elfogadására

11. Javaslat a kerékpárút müszaki ellenöri megbízási szerzödésének módosítására
12. Javaslat a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák muszaki ellenörzési feladatai"

tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására, valamint
"PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák kiviteli tervezö kiválasztására irányuló
beszerzési eljárás meginditására

13. Javaslat a Dunavarsány 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének
megállapítására

14. Javaslat Központi Címregiszter kialakításához szükséges adattisztításra
Alci ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:08
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 9
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 9

Nem szavazott O
Távol O
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00
0. 00
0. 00

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen



128/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselo-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:

1. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzat 2020. évi költségvetéséröl szóló 2/2020.
(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Dunavarsány Város Onkonnányzatának elsö féléves gazdálkodásáról szóló
tajékoztató elfogadására

3. Javaslat a Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár új alapító okiratának elfogadására
4. Javaslat intézményvezetöi pályázat kiírására
5. Javaslat intézményi státusz létesítésére
6. Javaslat az új Helyi Esélyegyenlöségi Program elfogadására
7. Javaslat alapítványok támogatására
8. Javaslat a temetöt érintő területcsere elfogadására
9. Javaslat Dunavarsány Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosítására
10. Javaslat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági bizottsági

állásfoglalásának elfogadására
11. Javaslat a kerékpárút műszaki ellenöri megbízási szerzödésének módosítására
12. Javaslat a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák műszaki

ellenőrzési feladatai" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására,
valamint "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák kiviteli tervező
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindítására

13. Javaslat a Dunavarsány 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
eredményének megállapítására

14. Javaslat Központi Címregiszter kialakításához szükséges adattisztításra

Határidő: azonnal

Felelos: Képviselö-testíilet

Na irend előtt:

Gergőné Varga Tünde polgármester: A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáről mindenki
megkapta a listát. Amíg beszélek, fél szemmel talán ezt is végig lehet futni.
Az anyagi helyzetünk jelen pillanatban stabil, és készül az év hátralévő részére vonatkozó likvidterv, ami
tartalmazza az ez évben befolyó bevételeket és kiadásokat. Pozitív egyenleggel fogunk zámi reménység
szerint, de el kell mondani, hogy az a pozitív pénzösszeg, amit látunk a számlánkon, a következö
adóbevételekig tart, addig mindenféle számlát abból kell tudni fizetni.
Néhány gondolat az előző testuleti ülés óta eltelt időszakról: Szeptember 8-án volt ülésünk, és utána való
napon volt egy Duna-parti egyeztetés, a Duna-parti közterületünk elfoglalása tárgyában. Már tavasz óta
foglalkozunk ezzel az üggyel, és még nagyon sokat fogunk erről beszélni. A mai egyeztetésböl, ami
Jegyző úr és Ugyvéd úr között zajlott, én azt látom, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat lesz, még akkor
is, ha mindenki mindenben megegyezik. Tehát ez nem egy egyszeríi történet, de be fogjuk egyszer fejezni.
Nagyon sok rendezvényünk sajnos elmaradt a vírushelyzet miatt, ami még most is tombol, hiszen soha
nem látott nagyságú halálozás történt a mai napon. Ügyhogy nem mondhatjuk el, hogy vége ennek a
helyzetnek. Egyáltalán nincs vége, és mindenkit kérek, hogy továbbra is tartsa be azokat az elöírásokat,
amelyeket számunkra elöímak.
Egy rendezvényt mégis megtartottunk, ami nagyon jól sikerült. Szeptember 1 9-én egy civil szervezeti
összejövetel, egy szüreti mulatság volt, saját civil szervezeteink fellépésével, fözöversennyel, és szerintem
egy nagyon kellemes kis rendezvény volt. Azt fájlalom, hogy több civil szervezet nem vett részt a délelötti
programokon, de biztos megvolt rá az okuk.



Volt egy körtefesztivál, amin részt vettünk. Meghfvott vendégek voltunk Délegyházán, az is egy kellemes,
jó program volt, ahol szintén föztünk egyet.
A DPMV-vel kapcsolatos hír, amit el kell, hogy mondjak, hogy a Vörösmarty utcai ügyfélszolgálati
pontot ideiglenesen bezárták anyagi megfontolásból, hiszen nagyon drága egy ilyen irodát fenntartani, ez
nem kétséges. És mindenki pénztárcája kezd üres lenni, a mostani helyzet sajnos ezt hozza. De akkor nem
kell másikat nyitni Taksonyban, hanem a régit kell használni. Megbeszéltem Igazgató úrral, hogy ezt jövő
év elején újra nyitják, mert ilyen nincsen, hogy a gesztor önkormányzatnál megszűnjön az ügyfélszolgálat.
A szennyvíz témalcömél maradva, a szígetszentmártoni belsö rendszer átadása, hálózati-endszer felújítása
történik, illetve már megtörtént ebben a pályázatban, ami a szennyvíztelep felújításáról szól.
Szigetszentmártonnál és Taksonynál van csak belső hálózat rekonstrukció. A szigetszentmártoni
megtörtént, a taksonyi a próbaüzem készrejelentésével fog majd megtörténni. A próbaüzem október 21-én
befejezödik, innentöl kezdve rendes üzemben muködik a telep. Reméljük, hogy fogja produkálni azokat az
értékeket, amelyekkel véglegesen át lehet adni. A végleges átadás csak a jövö nyár folyamán fog
megtörténni. Az ÁFK-töl megkaptuk a taksonyi földterület más célra való hasznosításának jogát,
pontosabban öntözőterületnek való használatát, tehát lehet beültetni öntözoerdövel. Még az iszapot ki
fogják szedni, és erröl fognak értesítést küldeni, hiszen az egy nagyubb szaghatást fog jelenteni, de utána
reménység szerint át tudjuk adni a telepet, és bízunk benne, hogy innentöl kezdve nagyon jól fog
müködni.

A Magyar Közúttól is kaptunk levelet, és szerettünk volna már régen választ kapni, és a Forrás Lakópark
is folyamatosanjelez helyiségtábla, illetve sebességkorlátozó tábla kitételének ügyében. Ezt megcsinálta a
Magyar Közút, ki is helyezték a táblákat, tehát ezen már túl vagyunk. De van, amiben nem tudnak, és nem
is fognak intézkedni: sejárdát, se világitást, és egyéb dolgokat sem fog a Közút engedélyezni.
Egy teljesen új infonnáció, hogy most hétfőtöl a GYEJO-t be kellett zámunk, mert COVID
megbetegedések történtek. Többen is elkapták a virust, úgyhogy egyelöre zárva tart az intézmény. Bár ma
már kaptam a vezetötöl egy olyan információt, hogy amennyiben nincs tünete 1-2 dolgozónak, és nem is
lesz, akkor hétfön újra nyitjuk a GYEJÖ-t. Megoldottuk a feladatokat, mindenki megkapja az ételét,
beállítottuk újra a zöldszámot, lehet jelezni az idöseknek, ha bármilyen problémájuk van, akár a
bevásárlással, akár mással kapcsolatban, azt megpróbáljuk továbbítani, illetve megoldani.
Intézményi kerekasztal megbeszélést hívtam össze, szokott ilyen lenni máskor is. Az idén még nem
tartottunk, megint csak a vímshelyzet miatt, de feltétlen fontos egy ilyen megbeszélés az intézményeink
között. Ide értem az Arpád Fejedelem Általános Iskola és a Zeneiskola intézményrezetojét is, öket is
elhívjuk en-e, és egy eszmecserét folytatunk. Elmondják a problémáikat, a történéseket, amik eddig voltak
és a jövöröl is beszélgetünk. Elég sok mindenröl szót ejtettünk, többek között arról, hogy egy
intézményvezetö személyében változás fog történni, de erröl ma még tárgyalunk az egyik napiendi pont
keretein belül.

Temeto kerités: mostanában elég sok informáciö jön be arról, hogy a temetöben őzek vandálkodnak, és
leeszik a kitett virágokat. Elég nehéz ott tenni valamit ezek ellen az állatok ellen, ahol tulajdonképpen a
természetes élöhelyük volt, vagy van. Gyakorlatilag mi vettük el tölük ezt az erdöt. De mégis kell valamit
tennünk. Nyilván olyan keritést kell csinálni, amin nem tudnak átjárni. Ennek a keritésnek a tervezése a
napokban zajlik. Már a múlt héten a Városgazdálkodási Kft. felmérte, hogy mennyi keritésdrót kell, és
hova kellenek oszlopok. Megpróbálunlc ezen a problémán úrrá lenni, addig zavargásszák az állatokat, nem
tudok mást mondani. Ezek kis özek, akiknek az anyja elpusztult, visszajámak és keresik az anyjukat,
illetve keresik az élelmet. Ez nem csak itt Kisvarsányon, hanem Nagyvarsányon is ugyanúgy probléma.
Ha nem találnak már élelmet, akkor mennek mindenfelé, amerre látnak, és a virág is élelemforrást jelent
nekik, sajnos. De rajta vagyunk a problémán, és kerítést fogunk építeni.
Még a sportokat említeném, hiszen a sportolóink számyalnak, ismételten meg kell jegyeznünk
dunavarsányí sportolóinkat, hiszen folyamatosan látom az eredményeiket. Akár Fejes Dánielnek a kenu
sportban, vagy Nagy Benjáminnak, aki autóversenyzö, vagy Vékony Cintia, 14 éves fíatal kislány rallizik,
és nagyon ügyes, tehetséges. És a focit megínt csak megemlíteném, hiszen megtörtént a sorsolás, és
lehetséges, hogy jó csapatot fogtunk ki, és országosan bejuthatunlc akár a legjobb 32 csapat közé. Azt



gondolom, hogy ezek szép, említésre méltó eredmények.
Ajövöre nézve pedig minden bizonnyal lesz a két rendes testületi űlésűnk között egy rendkívüli testületi
ülésünk, majd egyeztetjük, hogy mikor.
Az október 23-ai ünnepségre szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, ami nem a megszokott módon
fog lezajlani, egy kicsit más lesz. Nem lesz zárt térben, iskolások által elöadott szép ünnepi műsor, hanem
itt a szemben lévo 56-osok terén lesz a megemlékezés, és ide lehet elhelyezni a civil egyesületeknek és
bárkinek, aki koszorúzni akar a koszorúit. A napirendi pontok előtt ezeket szerettem volna elmondani, ha
bármit kihagytam, azt kérem, mondják el a képviselök, illetve akinek van még kérdése, hozzászólása az
ülés ezen részéhez, kérem, tegye meg. Mekler Andrea képviselö asszony kér szőt.

Mekler Andrea képviselő: Szeretném kiegészfteni a Kajak-Kenu Világkupa esemény eredményeinek
említését azzal, hogy ez az egyetlen világverseny volt, amit idén megrendeztek, és Magyarországon
rendezték meg, Szegeden. És nagy várakozást múlta felül a verseny, mert nagy örömünkre a legjobb
idövel került be a páros, és csak egy véletlennek köszönhetö, hogy másodikak lettek. Az elödöntöben volt
24 fok és normál szél, és a döntö napján pedig 14 fok volt, hatalmas széllel. Megbillentek a rajtnál, vizet
kaptak, és a 8 helyről hozták fel a hajót a 2. helyre. Az oroszokat, akiknek megvan a kvótájuk az
olimpiára, az elöfutamban megverték a Daniék másfél hajőhosszal. Nem nagy gond, mert az edzöjük
szerint esélyesek maradtak, és a tavaszi olimpiai kvótaszerzö versenyre nagyon készülnek. Nagyon
megverték az összes kvótaszerző versenyre készülö párost, akinek nincs még kvótája. Úgyhogy nagy
reménnyel indulunk neki a tavasznak, és ez a verseny szintén itt lesz Magyarországon, Szegeden. Nagyon
úgy néz ki, hogy egyenes az út az olimpiára.

Gergőné Varga TUnde polgármester: Ügy legyen! Gratulálunk a csapatnak, a fíúknak és mindenkinek,
akinek ebben része van.

Knul Andrea képviselő: A mai napon a nagy esőzés miatt kialakult helyzet okán néhány lakos megtalált
telefonomon, illetve facebookon is. Az elsönél a Hóvirág u. 5. szám alatti házról van szó. Az egy
völgyben lévö ház, és ott van egy szikkasztó, de nagyon keskeny, és szerintem abszolút tele van. Az Epres
utca és a másik utca felöl befolyik a víz, kis tavacska alakult ki. Abban kérik a segítséget, hogy az
Onkormányzat egy árkot ásson, vagy pedig kapjanak engedélyt, hogy szélesebb, nagyobb szikkasztót
áshassanak. A Hun utcában még vannak építkezések, de a járdákra is felhajtanak már az építkezésre
érkezö teherautók. Emiatt volt már többszöri megkeresés, még nem oldódott meg ez a probléma. Ez a Hun
utca majd akkor lesz rendben, amikor ott is befejezödik az építkezés, de valamilyen szinten kéne nyomást
gyakorolni az építést végzö cégre, hogy az autóikkal a közúton haladjanak, és ne ajárdát használják.
Homok utca: idén, nyár végén volt gréderezés, most ugyanolyan szinten kéne megintjavítani a burkolatot.
Az Akácfa utcában futóműtörést okoznak a kátyúk, olyan nagyok. Tudom, hogy ez ügyben már elkezdtek
egyeztetést folytatni a délegyházi önkormányzattal, reméljük, hogy ez eredményes lesz.
Tamás Márti a Rákóczi utcából kérte, hogy tolmácsoljam a testület felé, hogy kicsit gyata-abban legyen a
nyári idöszakban locsolva a virág, mert egyes köztéri virágok eléggé kókadtak. Láttam többször is ezeket
a városgazdálkodási, öntözökonténerrel járó öntözöautókat, de úgy látszik, hogy ez kevesebb volt, mert a
Mártikának feltűnt.

A villanyoszlopokról leszedett futómuskátlikat - ha azok nincsenek tovább teleltetve a Városgazdálkodási
Kft-nél - lehetne közösségi használatra azoknak a lakosoknak bedobni, akik vállalják, hogy átteleltetik, és
a következő tavasszal az utcára, vagy a házukra az utcafront felöli oldalra, díszítésként felrakják. Csak az
a lényeg, hogy ne komposztálják, hanem tényleg átteleltessék, és ugyanúgy, valamilyen szinten a köztérre
kerüljön kihelyezésre.
En, mint képviselö szeretném megkérdezni, hogy a Duna-sorral mire jutottak? Lesznek-e további
egyeztetések a közteriilet felszabaditásával kapcsolatban? Van-e eredménye a múltkori egyeztetésnek?



Gergőné Varga Tünde polgármester: A vizekkel kapcsolatban: addig nem jön be semmiféle jelzés
tennészetesen, amíg nincs esö. Most lezúdult a rengeteg esö, most megint probléma van. Sok helyen van
probléma, nem csak az említett helyeken, csak itt voltak az építkezések ezekben az utcákban, itt vannak a
legjobban tönkre téve és leterhelve az utak. Az igaz, hogy nincsenek is egyelöre leburkolva semmiféle
aszfaltréteggel, és nyilván az agyagos, homokos, foldes utcák nem birják ezt a sok esöt. A pénzről, hogy
melyik utcákat csináljuk meg, mi döntünk. Jelen pillanatban idénre befejezödött az utak javítása,
rendbetétele, pedig dupla annyi pénzt fordítottunk rá, és dupla annyi utat csináltattunk meg, mint amit év
elején megszavaztunk, és rengeteg utca maradt ki még így is abból az ütemböl is, amit még tavasszal
elképzeltünk, hogy megvalósítjuk, mert horrorisztikus ára van az utaknak. Es nekem hiába írják meg a
kedves lakosok, hogy ök súlyadót fízetnek, és én legyek szíves az ö útjukat megcsinálni. Amíg itt volt a
súlyadó 40 %-a, az is olyan nagyon kevés volt az útfelújitások költségeihez képest, hogy egy cm utat sem
tudok abból megcsinálni. Tehát ezzel ne vagdalkozzon senki, hogy mennyi adót fízet, mert nálunk
adóparadicsom van. Akinek nincs autója, nincs vállalkozása, nem fízet adót ebben a városban. Nem
szeretem, amikor ezt irogatják. Ha meg tudjuk csinálni, megcsináljuk. At kell gondolni, hogy melyik utat
akarjuk megcsináltatni, melyik az, amelyik már olyan állapotba került, hogy több nagy autó már nem fog
ott menni. AkÍ a levelet írta egyébként, ö is építkezett, az ö ingatíanjához is rengeteg autó járt nem olyan
régen. Ezeket sajnos fígyelembe kell vennünk, hogy az új helyeken, ahol újonnan alakultak ki a telkek,
azokon a részeken bizony sokkal rosszabbak az utak. Es akkor mondhatom azt - ami persze sokaknak nem
tetszik - hogy elsőként, vagy legalább a város közepén legyenek rendben a dolgok, dehát itt is rengeteg
hiányosság és elvégzendö feladat volna még, mert itt sincsenek rendben. HÍszen innen is megkaptam a
levelet, hogy ajárdán nem lehet közlekedni, mert bokáig ér6 víz van. Es ez így igaz, a Kossutíi Lajos utcai
járdán végig bokáig érö viz van. De erre is pénz kell. Ha döntünk egy nagyot, és azt mondjuk, hogy
felszedetjük az egész járdát a Kossuth Lajos utcában, akkor ez lesz a következö. Sajnos azt kell, hogy
mondjam, hogy ezeket a panaszokat ide be sem kell már hozni, hiszen fel vannak hatalmazva a tisztelt
képviselők, hogy a dolgokat tudva, tajékozottan és csakis reálisan adjanak választ. Nem tudjuk idén sajnos
megcsinálni ezeket az utakat. Mert azzal semmÍvel nem leszjobb, ha legurítunk oda egy kocsi földet, csak
nagyobb sarat képezünk. És felelősen döntsünk arról, ha lesz miböl, hogy melyek azok az utak, amelyeket
elöre fogunk venni. Nem lesz egyszerü dolgunk, mert nagyon sok rossz utca van. Nem tudom, hogy
melyik ajobb, hogy sárbanjárkál valaki autóval, vagy a gödrökben, ezt nagyon nehéz lesz majd eldönteni.
De természetesen folyamatosan fogjuk az utakatjavítanÍ.
A virágokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a Kft-vel folyamatosan egyeztetünk, hogy semmi
olyan növényt ne ültessenek el, ami nagyon vízigényes, és igényli a mindennapos simogatást, hanem az
örökzöldeket, vagy olyan növényeket próbáljanak letenni, amivel nem lesz annyi munka, annyi feladat,
mert látjuk, hogy a Kft. embergonddal küzd, tehát nincs elegendö munkása. Azok, akik vannak, nem
győznek átjámi a Duna-parttól a város másik végéig, hiszen nagyon sok terület van, ahol növények
vannak, ahol rendezni akarjuk, ahol széppé akarjuk tenní a közterületeket. Nagy a terület, ahol locsolni
kell, kapálni kell, és kertészmunkát kell végezni. Ezért próbálom mindig mondani, hogy semmi olyan
dologban ne gondolkozzunk, amivel óriási nagy gondozási feladat van, mert nem gyözzük se emberrel, se
pénzzel. Lassan vissza kell venni ezekböl a dolgokból. Bár nem szeretnék a muskátliból visszavenni, mert
az szerintem olyan gyönyörű színfoltja a városnak, és tényleg minden évben ugyanolyan minöségben
látjuk. De ezt nem a Kft. csinálja. Ez az egy, amit egy külsös cég csinál, mert ezt a Kft. nem vállalja fel,
mert tudja, hogy nem tudja ilyen minőségben produkálni. Ezt az a cég locsolja 2 naponként tápos oldattal,
tehát olyan szteroidot kapnak a muskátlik, hogy attól ilyenek. Amikor pedig leszedik, akkor viszik is.
Nincs osztás, nem lehet vámi senkire, itt nincs erre idö. Azt meg lehet beszélni, hogy ahova elviszik, oda
menjen el, aki akar, és hozza el. Ez nem megoldható. Mertjön a Kft. az autójával, szedi le, és már megy is
tovább. Ott is olyan emberek vannak, akiknek még 26 helyre kell menniük, leszedni a muskátlit. Ezt nem
tudjuk megoldani, mert ha itt maradnak a muskátlis ládák, utána nekűnk kell velük bajlódni. Hogy most
elviszik belöle, nem viszik el, hova tegyem, merre rakjam le? Volt már ebböl probléma az árvácskákkal,
meg a kiszedett évelö hagymákkal. Mert mindig előjönnek az igények, hogy miért kell azokat kidobni,
miért nem adjuk oda? Mert ugyanolyan nagy gond, mint mikor fát adunk tüzelni. Mert azzal is azt



szeretné a kedves lakos, ha felaprítva betenném a tüzelőt a kályhajába, és ott lenne a vége. De nem ott van
a vége, hanem el kell érte menni, össze kell vágni, fel kell pakolni egy kocsira, el kell vinni haza, ott le
kell pakolni, és ez már macera. Szerintük mindent j6 lenne, ha mi csinálnánk. De ez nem megy. Es
ugyanez van a virágokkal. Tudom, hogy úgy tűnik, hogy ez nagyon nagy pocsékolás, de ezt így csinálják
az egész országban. Ha valaki megy a kocsi után, annak adnak. Ha valaki akar virágot, menjen utánuk
Dunaharasztira, és szedje ki a ládából. De itt erre nincs lehetöség, hogy ök ezt megvárják. Ezért nincs az,
hogy a muskátlit elvitetjük. Kidobják ök is egyébként, nem marad meg.

Knul Andrea képviselo: Ezt már Budapesten megszervezték, ezért gondolták a helyiek, hogy ezt itt is
meg lehetne csinálni. Egy idöpontban egy helyen átveszik, ami nem megy el, az megy vissza a
telephelyre. És azok a lakosok, akik errejelentkeznek, azoknak kötelezö kiteleltetni a növényeket.

Gergőné Varga Tünde képviselo: Ezjó sok muskátli. Nagyvarsánytól idáig tele van a város muskátlival.
Azt valahogy gyűjtse be a cég, aztán várja meg, míg az emberek jönnek, vagy nemjönnek. Ha van erre
kézzelfogható Ötlef, pontosan kidolgozva elejétöl a végéig, akkor szívesen meghallgatom, és vevö vagyok
rá, ha használható.
A Forrás-lakópark űgyének nincs vége, egyenként kell egyeztetni és egyezkedni, nagyon hosszú
egyeztetésekkel kell számolni, mert ezt így nem fogadják el a Duna-partiak, hogy holnap ott mindent
felboritunk, és elvesszük tölük azt, amire azt gondolták eddig, hogy az övék. Lesznek jogi lépések és
különböző egyeztetések. Már pénteken lesz egyeztetés, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól
jönnek hozzánk. Igen, az ö dolguk lett volna ezt ránk testálni már régen, és felszólítani a lakosokat, hogy
ezt a területet szabadítsuk fel. Még mindig nincs vége a dolognak, és még a tűrelmét kérem mindenkinek
ebben az ügyben. Reméljük, hogy jövö nyárig valamilyen lépést tudunk ebben tenni.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselő: Bizonyára mindannyian hallottuk, hogy a református
egyházközségünk vezeto lelkésze, nagytiszteletű dr. Bóna Zoltán egy hónappal ezelött agyi infarktust
kapott, és j6 hír az, hogy már otthon van, hosszú kórházi és rehabilitációs kezelés után. Már a parókián
gyógyul, és ahhoz képest, amilyen állapotban volt az orvosi tájékoztatás szerint, már jól van. Teljes
szellemi birtokában irányitja a gyülekezetet a legjobb tudása és képessége szerint. Tartós helyetteseként
nagytíszteletü dr. Bóna Zoltánné jár el, aki nyugdfjas volt, de kértük a reaktivitását ebben az idöszakban.
Föleg addig, amíg a kitűzött tervek szerint, márciusban már várjuk az új lelkészt, akit a mai napig is
keresünk, de két biztos jelöltünk már van. Es, hogy mennyre aktiv nagytiszteletű úr, két programunkat
hadd emeljem ki az elmúlt idöszakból. Szeptember 17-én mi adtunk otthont egy országos rendezvénynek,
ami a miniszterelnökségnek egy tájékoztatója volt civil szervezetek és vezetöik részére, ami a civil
szervezetek helyzetéről szólt, és arról a pályázati lehetöségröl, ami a tegnapi napon nyílt meg. Ez a
legnagyobb pályázati felület, a Nemzeti Működési Alap felhívása. Ha most körbe nézek a teremben, akkor
számos olyan vezetö vanjelen, akik az elmúlt esztendöben sikeresen vettek részt a pályázaton. Ugyhogy
ismét buzdítom mindannyiukat, hogy akik érdekeltek ebben a pályázati lehetöségben, akkor várjuk a
jelentkezésüket, és boldogan segítünk a Soli Deo Glória Közösségi Házban.
A másik program pedig a múlt héten az a véradás volt, ami szintén egy megyei felhivás volt, és az volt a
f6 mottója, hogy legyünk része a 48-nak, hiszen az aradi vértanúk halálát követö nap másnapján rendeztük
meg. Nekünk bizony olyan városvezetönk van, aki része volt a 48-nak, úgyhogy nem győzok
Polgármester asszonynak köszönetet mondani, hogy ismét meghallotta a felhívást, és ott volt. Es
köszönöm azoknak a hivatali vezetöknek, önkormányzati vezetöknek, hogy ott voltak, és ez a véradás
ilyen szépen - szerényebb számokkal, mint az elözö - de megtörtént.

Gergőné Varga Tilnde polgármester: Köszönöm szépen. Nagytiszteletű úmak innen kívánunk a
Képviselö-testület nevében is jó egészséget, és Isten áldását. Reméljük, hogy minél hamarabb teljes
erejében, tevékenyen fog részt venni a város életében. Es én is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a
véradáson. Kun László kér még szót.
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Kun László képviselő: Köszönöm, én is üdvözlöm ajelenlévőket. A közterületen való alkoholfogyasztás
korlátozásának lehetöségére szeretném felhívni a tisztelt Képviselö-testület fígyelmét, amelyben a
szomszédos települések j6 példával jámak elöttünk. Rendszeresen okoz problémát ez a helyi a boltoknak,
trafikoknak, vendéglátóipari egységeknek, hogy hajnalra ott maradnak a közterületen elfogyasztott,
alkoholos maradványok, szemetek. A rendörség ezzel kapcsolatban intézkedni nem tud, amíg helyi
rendelet formájában ezt a testület nem koriátozza, amire megvan a lehetőségünk legjobb tudásunk szerint.
Különösen hangsúlyosnak tartom ezt a dolgot mostanában, amikor a koronavíms miatt a fiatalok
szórakozási lehetöségei korlátozva vannak, a 23 órai bezárások kapcsán. Szeretném kémi a képviselöket,
hogy ajövöben gondoljunk erre, és ha egyetértünk, akkor tegyünk ezirányba lépéseket. Köszönöm szépen.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Mondhatnám azt, hogy nyitott kapukat dönget képviselö úr,
hiszen tavasszal már ez a dolog elökerült. Minden kapcsán, amiröl gondolkodunk, hogy be kéne vezetni,
vagy meg kéne tiltani, eszünkbe jut, hogy jó, de úristen, mi lesz a Szüreti Felvonulásaál, hiszen
közteriileten iszunk alkoholt, mindenfelé, amerre csak megyünk. Meg akkor mi lesz a Dunavarsányi
Napok rendezvénysorozattal, az adventi megemlékezéssel, ahol pl. forralt bort szoktunk kínálni, stb. Hogy
oldjuk meg a tiltást, milyen módon? Az összes szabadtéri rendezvényünket fígyelembe kéne venni. Hiszen
az ugyanolyan közterületen való ivászat, mint a kocsma elötti ivászat. Tehát nagyon jól át kell gondolni
ezeket az eshetőségeket és ezt a problémát. Az igazgatási osztályon egyébként csinált egy nagyon szép
leírást erröl az egyik kolléganö, illetve összeszedte az összes, ezzel kapcsolatos, máshol bevezetett
rendelkezéseket. Aztánjött a víms, és ez abbamaradt.

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Kész az anyag, örommel állunk rendelkezésre ez ügyben, de eddig a
Képviselo-testület nem akarta, hogy egy ilyen rendelet megalkotásra kerüljön.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, nyitott kapukat döngetünk, kész a rendelettervezet.
Átnézzük majd, és ha minden megfelel, akkor bevezetjük. Es onnantól nekünk is nagyon fígyelni kell
ezekre a dolgokra az önkormányzati rendezvények kapcsán. Ha nincs senkinek más mondanivalója a
napirendi pontok tárgyalása elött, akkorjavaslom, hogy térjünk rá az elsö napirendi pont tárgyalására.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselo 17^ vrakor távoüh az ülésró'l, a swvawk swma Sfó're csokken.

1. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zat 2020. évi költsé
önkormán zatí rendelet módosítására

etéséról szóló 2/2020. II. 12.

Gergőné Varga Tiinde polgármester: A költségvetési módosítás, az elsö rendeletmódositás óta eltelt
idöszakban beérkezett központi támogatások, illetve az előirányzatok rendezése, és ezek formába öntése
történt meg. A Bizottság tárgyalta, osztályvezető asszony elmondta részletesen a bizottsági ülésen.
Amennyiben van kérdés, akkor tegyük fel, amermyiben nincs, akkor kémém, hogy a rendeletet fogadjuk
el. A rendeletmódosftás minősftett többségi szavazást igényel. A bevételi és a kiadási fö-összesent,
2. 941. 993. 496, -Ft-ban állapítjuk meg ebben a módosításban. Aki egyetért az Onkormányzat 2020. évi
költségvetéséröl szóló 2/2020. (II. 12. ) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendelet tervezetével, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:50
Tipusa: Nyilt
rendelet; Elfogadva
Minösített



Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
líeresztesi Balázs

Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

A Képviselö-testület megalkotta:

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosftásaról szóló 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendeletét.

A napiendi ponthoz tartow eló'terjesztés és rendelettervezet ajegyw'ltönyv melléhletét képezi.

2. Javaslat Dunavarsán Város Önkormán zatának első féléves azdálkodásaról szóló

tá'ékoztató elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a tajékoztatás igazából nem kötelezö, de mi úgy gondoltuk,
hogy mégis legyen egy féléves tájékoztató azzal kapcsolatban, hogy mik történtek. Természetesen
mindenki tudja, hogy az elsö félév nem olyan félév volt, mint általában szokott lenni, tehát sok minden
elmaradt, de azért mi sok mindenben dolgoztunk tovább. A fejlesztések, útépítések, amit megszavazott a
testület a költségvetésében, folytatódtak, annak mentén tudtunk haladni. Amijó hír, hogyjól teljesültek a
bevételeink. A gépjármüadó az, ami ajövöben az állami kasszába fog befolyni. De nekünk szerencsés a
csillagunk, mert az egyéb adóink ebben az évben még jól teljesülnek. Talán nem lesz problémája az
Őnkormányzatnak a számláit kifizetni. Ezek a számok a bizottsági ülésen ki lettek részletezve. Ennek a
vonzata az - a Huroánpolitikai Bizottság már tárgyalta - hogy a szeptember 30-áig beérkezö bevallások
alapján ki tudjuk-e fízetni a civil szervezeteknek a pályázataikban kért pénzeket. Ugy gondoltuk, hogy
erre lesz fedezetünk. Kérdezem, hogy valakinek ezzel kapcsolatban van-e megjegyzése? Ha nincs kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Önkormányzatának Képviselö-testülete Dunavarsány Város Onkormányzatának elsö féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:53
Típusa: Nyilt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8

Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

129/2020. X. 13. számú Ké viselő-testiileti határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselo-testülete Dunavarsány Város
Önkormányzatának elsö féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidö: azonnal

Felelős: Polgármester

A napiendi ponthoz tartozó elóterjesztés ajegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Javaslat a Petőfi Művelődési Ház és Kön tár ú' ala ító okiratának elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt két tételt kellett módosftani. A közalkalmazotti jogviszony
megszűnik a dolgozóknál és munkaviszonnyá alaku) át. Illetve, a második határozati javaslatban pedig új
kulturális színtere lett a Müvelödési háznak, ez a nagyvarsányi sportpark, és ez lett beleírva az alapító
okiratba. Ezt a két határozati javaslatot teszem fel szavazásra: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár Alapító
Okiratának -jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítását,
b) felhaíalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert, a Magyar Allamkincstámál a törzskönyvi bejegyzés módosítása
érdekében szükséges intézkedések megtételére
Kérem, szavazzunk.

11



Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:54
Tipusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszeru

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

130/2020. X. 13. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfí MüvdödésÍ Ház és Könyvtár

Alapitó Okiratának - jelen határozat meghozatalát segftö elöterjesztés 1. számú
melléklete szerinti módosítását,

b) felhatalmazza a Polgánnestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert, a Magyar Allamkincstámál a törzskönyvi bejegyzés

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármesfer

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfí Művelödési Ház és Könyvtár -jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 2. ízamú melléklete szerinti - módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapitó Okiratát,
b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Allamkincstámál a törzskönyvi bejegyzés módosítása
érdekében szükséges Íntézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:54
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Kjiul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Véghné Boda IIdikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

131/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár -

jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. szamú melléklete szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapitó Okiratát,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstámál a törzskönyvi bejegyzés

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelos: Polgánnester

A napiendi ponthoz tartozii elffterjeszte's ttjegyiokönyv mellékletét képezi.
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4. Javaslat intézmén ezetői ál ázat kiírására

Gergoné Varga TUnde polgármester: Sajnos ez a napirendi pontunk is egy intézményvezetöi pályázat
kiírásáról szól, hasonlóan az elözö testületi üléshez, ahol a MüvelÖdési házunk intézményvezetöi
pályázatát írtuk ki. Ez az intézményvezetöi pályázat pedig arról szól, hogy óvodavezetö asszony
egészségügyi okokra hivatkozva szeretné, ha december 31-ével a vezetöi munkakörét és a
közalkalmazotti jogviszonyát is megszüntetnénk közös megegyezéssel. Erre sajnos nem tudtunk mit
lépni, mert az egészség a legfontosabb. Nagyon sajnáljuk. Ezért kell pályázatot kiímunk, ami most idoben
bele is fér abba, hogy január 1-jéig reméljük, lesz jelentkezö erre az óvodavezetöi pályázatra. A
pályázatban minden szükséges adat benne van, ílletve azok a kritériumok, amiknek a pályázónak meg kell
felelnie. November 18-áig lehet benyújtani a pályázatot, és meg fogjelenni minden hivatalos helyen, ahol
megkelljelenníe. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) tudomásul veszi Varga Beatrix, Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Övoda
intézményvezetöjének 2020. december 3). napi hatállyal torténő, magasabb vezetöi megbízásáról történö
lemondását, ezzel egyidejüleg - ugyanezen hatállyal - hozzajárul Varga Beatrix határozatlan idejű
közalkalmazotti Jogviszonyának közös megegyezéssel történö megszüntetéséhez.
b) felhatalmazza a Polgármestert, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy az a) pont
figyelembevételével készíttesse el Varga Beatrix közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos munkaügyi iratokat.
c) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Övoda magasabb vezetöi
(intézményvezetöi) megbízására a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képezö
pályázati felhívás szerint, tekintettel arra, hogy a jelenlegi intézményvezetö magasabb vezetöi
megbizásáról, 2020. december 31. napi hatállyal lemondott, valamint közalkalmazotti jogviszonyának
közös megegyezéssel történö megszüntetését, 2020. december 31 -ei hatállyal kérelmezte.
d) felkéri a Polgármestert, hogy az c) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv intemetes oldalán tegye közzé.
Kérem, szavazzunk a pályázat kiírásáról.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:56
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

]Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00
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Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
K-eresztesi Balázs

Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

132/2020. X. 13. számú Ké viselő-testűletí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) tudomásul veszi Varga Beatrix, Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor

Ovoda intézményvezetöjének 2020. december 31. napi hatállyal történö, magasabb
vezetői megbízásáról történő lemondását, ezzel egyidejűleg - ugyanezen hatállyal -
hozzájárul Varga Beatrix határozatlan idejü közalkalmazotti jogviszonyának közös
megegyezéssel történö megszüntetéséhez.

b) felhatalmazza a Polgármestert, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy az a) pont
fígyelembevételével készíttesse el Varga Beatrix közalkalmazott jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi iratokat.

c) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda magasabb
vezetöi (intézményvezetöi) megbízására a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés mellékletét képezö pályázati felhívás szerint, tekintettel arra, hogy a
jelenlegi intézményvezetö magasabb vezetöi megbízásáról, 2020. december 31. napi
hatállyal lemondott, valamint közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetését, 2020. december 3 1 -ei hatállyal kérelmezte.

d) felkéri a Polgármestert, hogy az c) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati
személyügyi igazgatásÍ feladatokat ellátó szerv íntemetes oldalán tegye közzé.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Jó egészséget kívánunk intézményvezetö asszonynak, és
reméljük, hogy majd visszatér ö még hozzánk.

A napiendi poníhoz tartozó eloíerjeszíés ajegyzökönyv mellékletét képezi
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5. Javaslat intézmén i státusz létesítésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Pest Megyei Konnányhivatal tartott egy ellenőrzést a
Családsegítö és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A Szakmai Programot át kellett dolgozni, találtak abban
olyan hiányosságokat, amiket pótolni kellett, ezek belekerültek a Szakmai Programba. A másik
megállapítás szerint pedig az ellátási területen élö lakosságszám miatt plusz 1 fö családsegftö státusz
létesítése szükséges. Tehát nem az intézmény érezte úgy, hogy nem tudja ellátni a területet, hanem
jogi-szakmai megállapítás történt. Tárgyalták a bizottságok. Szavazásra terjesztem fel a határozati
javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat státuszlétszámát 2020. november 15.
napjától, 1 fö, teljes munkaidös (8 órás) közalkalmazotti (családsegítöi) létszámmal megemeli, tekintettel
a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Foosztály szociális fenntartói ellenörzés
alkalmával készült jegyzőkönyvben foglaltakra, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiröl és müködésük
feltételeiröl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírasaira.
b) felhatalmazza a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetöjét,
hogy a testületí döntés alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
foglaltaknak megfelelöen hozza meg a státuszlétszám növelésével kapcsolatos munkáltatói
intézkedéseket.

c) biztosítja a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében a
státusznöveléssel kapcsolatos bérjellegűjuttatások fedezetét.
Kérem, döntsünk erröl ajavaslatról.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 17:58
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100. 00 88. 89
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 8 100. 00 8S.89
Nem szavazott O 0. 00

Távol 1 11. 11
Osszesen 9 100. 00

Megjegyzés:

Név Voks

Gergöné Varga Tünde Igen
Herczeg Mariann Igen
Keresztesi Balázs Igen
Knul Andrea Igen
Kun László Igen
Mekler Andrea Igen
Tiefenbeck László Igen
Véghné Boda Ildikó Igen
Nagyné dr. Csobolyó Eszter Távol
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133/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviseiö-testülete
a) a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjólétí Szolgálat státuszlétszámát 2020.

november 15. napjától, 1 fö, teljes munkaidös (8 órás) közalkalmazotíi (családsegítöi)
létszámmal megemeli, tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Föosztály szociális fenntartói ellenőrzés alkalmával készült
jegyzokönyvben foglaltakra, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiröl és működésük
feltételeiröl szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet előírásaira.

b) felhatalmazza a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Íntézményvezetöjét, hogy a testületi döntés alapján a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXlll. törvényben foglaltaknak megfelelően hozza meg a
státuszlétszám növelésével kapcsolatos munkáltatói Íntézkedéseket.

c) biztosítja a Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
költségvetésében a státusznöveléssel kapcsolatos bérjellegüjuttatások fedezetét

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napiendl ponthoz tartoző eló'terjesztés ajegyw'konyv mellékletél képeü.

6. Javaslat azú* Hel ' Esél e enlősé ' Pro ram elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez egy szép vaskos anyag, amiben a város minden szegmenséröl
találhatunk leírásokat. 5 évre szól ez az Esélyegyenlöségi Program, és beleírtuk azokat a módosításokat,
amikröl szó volt bizottsági ülésen, tehát azokkal együtt keriil elküldésre, azokra a helyekre, ahova kell. A
jelentösége ennek az Esélyegyenlöségi Programnak többek között az, hogy bármilyen pályázatot adnak be
az önkormányzatok, az új jogszabályi elöírásoknak megfelelően ezt a programot mellékelni kell.

Herczeg Mariann képviselő: En csak annyÍt szeretnék jelezni, hogy nem igazán sikerült a javítás, mert
még mindig hibák vannak a felsorolásban, a 23. oldalon. Es én szeretném kémi, hogy a hibás neveket még
javítsuk ki. A Karitasznak nem az a neve, hogy Karitasz, a Merkapt Meklemek sem az a hivatalos neve,
mert abban egy Dunavarsány szerepel. Ezeket mégjavítsuk egy kicsit, mielött véglegesítenénk.

dr. Kiss István aljegyző: Minden évben változnak a szervezetek nevei, szerencsésebb lett volna
összességükben említeni öket, de ha már fel vannak sorolva átírják. Igy nem lesz könnyű, de
megpróbáljuk.

Gergőné Varga Tünde polgarmester: Amit biztosan tudunk, azt kérem kijavítani, ami meg még
változik, az meg majd 5 év múlva lesz kijavítva, mert addig úgysem nyúlunk hozzá. Szavazásra
terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) Dunavarsány Város Onkormányzatának 2020-2025 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlöségi
Programját ajelen határozat meghozatalát segitő eloterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az említett
módosításokkal elfogadja.
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az aláírt dokumentumot küldje meg a Szociális és
Gyermekvédelmi Föigazgatóság részére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:01
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott S
Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
ICeresztesi Balázs

Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

134/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2020-2025 évekre vonatkozó Helyi

Esélyegyenlőségi Programját a jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, az említett módositásokkal elfogadja.

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az aláirt dokumentumot küldje meg a Szociális és
Oyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napiendi ponthoT, tartozó eloterjesztés ajegyzffkönyv melléklelét képezi.
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7. Javaslat ala ítván oktámo atására

Gergőné Varga Tünde polgármestcr: Ez az a napirendi pont, amiröl a költségvetésnél beszéltem. Tehát
a testület már egyszer döntött arról, hogy megfelezí az ídei civil alapot, mert félév eltelt, és már nyilván
nem lesz annyi idö elkölteni ezt a pénzt. Illetve van és lesz is olyan, akí már az elkövetkezendö
idöszakban nem tudja megcsinálni azokat a programokat, amelyeket bevállalt. Meginterjúvoltuk az
egyesületeket, és mindenki saját belátása szerint vissza is jelzett. Igy a Humánpolitikai Bizottság 5 millió
forintról döntött, amelyet tegnap felosztott, működésre és programra. A beérkezett igények alapján
odafigyelve és mérlegelve osztotta szét ezt az 5 millió forintot. IVtost viszont a testületi ülésen két
alapítványról döntünk, hiszen az át nem ruházható hatáskör, A Liza Tanító Néní a Nagyvarsányí
Gyerekekért Alapítvány részére programra 75. 000 forintot és 100. 000 forintot pedig működésre javasolt a
Bizottság megítélní. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Humánpolitikai
Bizottságjavaslatára a Liza Tanító NénÍ a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
a) programjaira (a pályázatában meghatározott hagyományörző program megszervezéséhez: érmek,
dijazás, vendéglátás céljára) 75. 000, -Ft, azaz hetvenötezer forint támogatást ítél meg a 2020. évi
költségvetés civil szervezetek működési támogatása elöirányzat terhére.
b) működésére (Virág, koszorú, vendéglátási alapanyagok vásárlása céljára) 100. 000,-Ft, azaz százezer
forint támogatást ítél meg a 2020. évi költségvetés cívíl szervezetek működési támogatása elöirányzat
terhére.

Támogató a támogatást 2020. október 15. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tart. A támogatási összeggel
legkésobb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg felhasználása és az összeggel
való elszámolás a támogatási szerzödés szerint történhet.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:04
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott
Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildíkó

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Nagyné dr. Csobolyó Eszter Távol

135/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára a Liza Tanitó Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
a) programjaira (a pályázatában meghatározott hagyományörzö program

megszervezéséhez: érmek, dijazás, vendéglátás céljára) 75. 000, -Ft, azaz hetvenötezer
forint támogatást ítél meg a 2020. évi költségvetés civil szen?ezetek működési
támogatása elöirányzat terhére.

b) működésére (Virág, koszorú, vendéglátási alapanyagok vásáriása céljára) 100. 000, -Ft,
azaz százezer forint támogatást ítél meg a 2020. évi költségvetés civil szervezetek
működési támogatása elöirányzat terhére.

Támogató a támogatást 2020. október 15. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósitása 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tart. A támogatási
osszeggel legkésöbb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerzödés szerint történhet.

Határidő; 2020. október 31., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány részére pedig
programjaikra 300.000 forint támogatást javaslok megítélni. Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselő-testűlete a Humánpolitikai Bizottság javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány
programjaira (a pályázatában meghatározott építötáborhoz épitöanyag vásárlása, szakmunkadlj,
élelmiszer és üditö beszerzése, szállás, program, valamint PR költségek megfizetése céljára) 300. 000, -Ft,
azaz háromszázezer forint támogatást ítél meg a 2020. évi költségvetés civil szervezetek működési
támogatása előirányzat terhére
Támogató a támogatást 2020. október 15. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósitása 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tart. A támogatási összeggel
legkésöbb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási osszeg felhasználása és az összeggel
való elszámolás a támogatási szerzödés szerint történhet.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:05
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

IMegjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00
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Név

GergÖné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Kj-iul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

136/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira (a pályázatában meghatározott
építötáborhoz építöanyag vásárlása, szakmunkadíj, élelmiszer és üdítö beszerzése, szállás,
program, valamint PR költségek megfízetése céljára) 300. 000, -Ft, azaz háromszázezer forint
támogatást ítél meg a 2020. évi költségvetés civil szer^ezetek működési támogatása
eloirányzat terhére
Támogató a támogatást 2020. október 15. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósítása 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tart. A támogatási
összeggel legkésöbb 2021. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg
felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerzödés szerint történhet.

Határidő: 2020. október 31., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester

Kun László képviselő: Annyit szeretnék javasolni, vagy kémi, ha lehet ilyet, hogy amikor majd az
újságban közzétesszük a szervezetek támogatását, akkor boldog lennék, hogy egy oldalon lenne leközölve
az összes, Önkormányzat által támogatott szervezet. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy sokszor okoz
konfliktust az, hogy a korábbi években az alapítványok és a civil szervezetek nem egy oldalon lettek
megjelenítve, és sok embemek ez arra adott okot, hogy azt higgye, hogy egy-egy szervezet kiesett a
támogatottak köréböl, pedig csak más oldalon szerepeltek. Az is elöfordult, hogy más újságban közölték,
tehát nem ugyanabban a számban. És ez jelenjen meg a facebookon is, mert vannak, akik arra
fókuszálnak. Amennyiben lehet, egy oldalon szerepeljen, aki támogatást kap.

dr. Szilvay Balázs ügyvezető: Ha ez terjedelem szempontjából megoldható, akkor természetesen. Ha
nem, mert sok, akkor viszont arra fogok törekedni, hogy egymás melletti oldalonjelenjenek meg.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Osszegben sok, de szerintem terjedelemben nem sok. En látom a
környezo települések támogatásait, és szerintem mi nagyon szép összegekkel támogatjuk a civiljeinket.
Bár úgy lenne, hogy ez igy tudjon maradni a jövöben is, de félö, hogy nem leszünk mindig ilyen
helyzetben. Mert azt nem gyozzük elmondani, hogy a támogatások nem tartoznak az Onkormányzat
kötelezö feladatai közé.

A napiendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegyzokőnyv melléklelét képen.
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8. Javaslat a temetőt érintö területcsere elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy hosszú-hosszú évtizedek óta fennálló helyzet végére kerülhet
pont. A temető és egyéb területek, hogy úgy mondjam elbirtokolták a Pilisi Parkerdö erdöjét.
CsereerdösítésÍ lehetöséget, illetve területet jelöltünk ki, amelyek már részben meg Ís valósultak, illetve
meg fognak valósulni. Egy Ídö után ajogi használat és tulajdonosi viszonyok átalakítása megtörténik. Itt
volt tegnap a Pilisi Parkerdö képviselöje, és egyetért ezekkel a változásokkal. Nem olvasom fel, mert
annyira szakmai nyelven megfogalmazott teriileti meghatározásokról van szó, de az a lényeg, hogy
egyszer pont keriilhet ennek a végére. Tárgyalták a bizottságok, és amermyiben szavazhatunk róla, akkor
szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzafának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában lévö Dunavarsány külterület 032/22 helyrajzi
szároú Dunavarsány 14/L jelű 3, 19 ha nagyságú, 14/M jelű 6,70 ha nagyságú, 14/U jelű 0,60 ha
nagyságú, valamint a Dunavarsány belterület 4889 helyrajzi számú Dunavarsány 17/0 jelü 1,30 ha
nagyságú, 17/P jelű 1, 50 ha nagyságú, 17/Q jelű 1, 50 ha nagységű, összesen 14, 79 ha nagyságú
erdörészleteket cserére ajánlja fel a Pilis Parkerdö Zrt. vagyonkezelésében lévő Dunavarsány, külterület
04/7 helyrajzi számú Dunavarsány, 5/A jelű 0,42 ha nagyságú, 5/B jelű, 3,46 ha nagyságú, 5/CEl jelű
0, 98 ha nagyságú, valamint a Dunavarsány külterület 04/S helyrajzi számú Dunavarsány 5/CE2jelű, 6, 14
ha nagyságú, 5/B jelű 0,97 ha nagyságú, 5/E nagyságú 2,48 ha nagyságú, erdötervezetlen megnevezésű
1,43 ha nagyságú, összesen 15,88 ha nagyságú erdörészletekért Dunavarsány fejlesztési célú
törekvéseinek megvalósítására és a fennálló állapotok fünkcionális szempontú rendezésének céljából;
b) felhatalmazza a Pilisi Parkerdő Zrt-t (2025 Visegrád, Mátyás k. u. 6. ) az ügylet megvalósitásának
érdekében szükséges valamennyi intézkedés, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:10
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8

Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Össz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igea

Távol

22



137/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonában lévö Dunavarsány külterület

032/22 helyrajzi számú Dunavarsány 14/LjeIű 3, 19 ha nagyságú, 14/Mjelű 6, 70 ha
nagyságú, 14/U jelű 0, 60 ha nagyságú, valamint a Dunavarsány belterület 4889
helyrajzi számú Dunavarsány 17/0 jelű 1,30 ha nagyságú, 17/Pjelű 1, 50 ha nagyságú,
17/Qjelü 1,50 ha nagységű, összesen 14,79 ha nagyságú erdőrészleteket cserére ajánlja
fe) a Pilis Parkerdö Zrt. vagyonkezelésében lévö Dunavarsány, külteriilet 04/7 helyrajzi
számú Dunavarsány, 5/Ajelű 0, 42 ha nagyságú, 5/Bjelű, 3, 46 ha nagyságú, 5/CEl jelű
0, 98 ha nagyságú, valamint a Dunavarsány külterület 04/8 helyrajzi számú
Dunavarsány 5/CE2 jelű, 6, 14 ha nagyságú, 5/B jelű 0, 97 ha nagyságú, 5/E nagyságú
2, 48 ha nagyságú, erdötervezetlen megnevezésü 1,43 ha nagyságú, összesen 15, 88 ha
nagyságú erdörészletekért Dunavarsány fejlesztési célú törekvéseinek megvalósítására
és a fennálló állapotok fünkcionális szempontú rendezésének céljából;

b) felhatalmazza a Pilisi Parkerdő Zrt-t (2025 Visegrád, Mátyás k. u. 6. ) az ügylet
megvalósításának érdekében szükséges valamennyi Íntézkedés, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármesfer

A napiendi ponthoz tartozó elóterjesztés ajegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Javaslat Dunavarsán Tele ülésszerkezeti Terve és E itési Szabál zata módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap ígéretet tettem arra, hogy utoljára kerül ez az idei
módosítás elénk, mert el kellene kezdení benne dolgozni nagyon gyorsan. De Jöttek még be olyan
javaslatok, amelyek fölött nem tudunk elmenni, és amelyek még be kellene, hogy kerüljenek ebbe a
módosításba. Az egyik a Dunavarsányi Ipari Parknak egy régi, talán 5-6 éves története, amelyef már ki
kellett volna venni ebböl a Településszerkezeti Tervböl. Az Ipari Park erdötelepítési terve miatt lett ez a
kis terület bejelölve, ahol soha nem lett erdö telepítve, de ehelyett máshol igen. Tehát az erdő telepítése
megtörtént hivatalosan, és már azzal kapcsolatban nincs dolgunk. Ügy hivatalos, hogy ki kell jelölnÍ egy
területet a Dunavarsányi Ipari Parknak. Tegnap erről beszéltünk, és javaslatot tett föépítész asszony. Egy
tagmondattal a határozati javaslat b) pontját kiegészítenénk úgy, hogy "A móclositást kérelmező által
2020. november 30. napjáig megnevezett hrsz-ú területen " fogja ezt a csereerdöt megvalósítani.
A másik határozatijavaslat pedig az intézményi terület ismételt átnézése, és ezáltal egyújabb változtatása,
ami még szerencsésen bekerülhet ebbe a TSZT módosításba. Igy remélhetöleg mire az építkezés - az
állam által építendö iskola, EGYMl épülete, és a sportcsamok - elkezdödik, addigra ezeket a
szabályozásokat el fogják végezni, és megtörténhet az építkezés. Ebben kérem a Képviselö-testület pozitív
döntését, hogy ezt a két ügyet még tegyük bele azokba a módosításokba, amelyeket egy hónapja
fogadtunk el. Az Urbanitas Kít. ezeket a módosításokat is elvégzi, és ugyanazon az áron fogja a teljes
munkát elvégezni, amit megszavaztunk számára. Szavazásra terjesztem fel a határozad javaslatokat:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Dunavarsányi Ipari Park Kft. kérelmezönek a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés 1. számú melléklet 1. pontjában bemutatott tervmódosítási kezdeményezést Dunavarsány
településrendezési eszközeinek felülvízsgálatához és módosításához csatlakozó tervezési munkák
folyamatába való befogadását;
b) a támogatás feltétele, hogy a módosítást a magasabb szintű jogszabályok előírásai lehetövé tegyék,
továbbá hogy a véderdö övezet azonos nagyságú csereterülete Dunavarsány közigazgatási területén belül
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kijelölhető legyen a módosítást kérelmező által 2020. november 30. napjáig megnevezett hrsz-ú területen,
valamint, hogy a kérelmezö a településrendezési eszközök módosításának tervezési költségeit az
Urbanitás Tervező és Tanácsadő Kft. -vel kötött szerzödés alapján vállalja;
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesitse a Dunavarsányi Ipari Park Kft. kérelmezöt;
d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:15
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszeru

Eredmén e Voks:
Igen S
Nem O

TartózkodÍk O

Szavazott 8

Nem szavazott O
Távol 1

Osszesen 9

-Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildíkó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távo)

138/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Dunavarsányi Ipari Park Kft. kérelmezönek ajelen határozat meghozatalát

segítö elöterjesztés 1. számú melléklet 1. pontjában bemutatott tervmódosítási
kezdeményezést Dunavarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához és
módosításához csatlakozó terrezési munkák folyamatába való befogadását;

b) a támogatás feltétele, hogy a módosítást a magasabb szintii jogszabályok elöfrásai
lehetővé tegyék, továbbá hogy a véderdö övezet azonos nagyságú csereterillete
Dunavarsány közigazgatási terilletén belül kijelölhetö legyen a módosítást kérelmezö
által 2020. november 30. napjáig megnevezett hrsz-ú területen, valamint, hogy a
kérelmező a településrendezési eszkozök módosításának tervezési költségeit az
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. -vel kötött szerzödés alapján vállalja;

c) felkéri a Polgánnestert, hogy a dontésről értesítse a Dunavarsányi Ipari Park Kft.
kérelmezöt;

d) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
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Határidö: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklet 2. pontjában
bemutatott tervmódosítási kezdeményezést Dunavarsány településrendezésí eszközeinek
felülvizsgálatához és módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását;
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesitse az tervező Urbanitás Tervezö és Tanácsadó Kft-t;
c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:15
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazofí O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

139/2020. X. 13. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) támogatja a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklet 2.

pontjában bemutatott tervmódosítási kezdeményezésf Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához csatlakozó tervezési munkák
folyamatába való befogadását;

b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az tervezö Urbanitás Tervezö és
Tanácsadó Kft-t;

c) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal

Felelős: Polgámiester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen föépítész asszonynak ezt a gyors munkát, mert
az ö gyors segítsége és munkája alapján tudtuk ezt most ide behozni.

A napiendi ponthoz tartozó előterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi.

10. Javaslat a Pest Me ei Katasztrófavédelmi I az atósá hatósá i bizottsá i állásfo lalásának
elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgarmester: Az elözö testületi ülésen is volt egy ilyen ügyünk, sajnos az
AGRO-Multi Kereskedöház ide települése miatt kell ezt a döntést meghozni. Hogy ha egy olyan épitkezés
történik, amikor az AGRO-Multi védelmi övezetébe belekeriil egy másik, emberek használta épület, vagy
az ingatlan akár egyetlen sarka is, ott már szükség van erre a hatósági bizottsági állásfoglalás elfogadására,
amely jelen esetben a Forintrade Kft. építkezéséröl szól. Szavazásra terjesztem a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja, hogy az 5100 hrsz-ú ingatlanon a beruházó Forintrade Kft. megvalósuló épületeinek az
AgromuÍti Kft. dunavarsányi telephelyének középsö zónával (a sérülés egyéni kockázata 10'5 és 10
esemény/év értékek között alakul) érintett részén soha ne legyen egyszerre 100 fönél több, és a belsö
zónán belüli (a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10 esemény/év értéket) területen munkahelyet,
parkolót ne létesítsen.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesitse a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:17
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Név

GergÖné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildíkó

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Nagyné dr. Csobolyó Eszter Távol

140/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja, hogy az 5100 hrsz-ú ingatlanon a beruházó Forintrade Kft. megvalósuló

épületeinek az Agromulti Kft. dunavarsányi telephelyének középsö zónával (a sériilés
egyéni kockázata 10 és 10 esemény/év értékek között alakul) érintett részén soha ne
legyen egyszerre 100 fönél több, és a belsö zónán belüli (a sérülés egyéni kockázata
meghaladja a 10 esemény/év értéket) területen munkahelyet, parkolót ne létesítsen.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot.

Határidö: azonnal

Felelős: Polgármester

A napiendi ponthoz tartozó eloterjesztés a jegyzffkönyv mellékletét képezi

11. Javaslat a kerék árút műszaki ellenőri me bfzási szerződésének módositására

Gergőné Varga Tünde polgármcster: A kerékpárút műszakí ellenöre, Rákos József, aki nagyon jól és
hatékonyan végzi az ellenörzését a kerékpárútnak. Idén befejezödik ez a munka, és ö kérte, hogy
módosítsuk a szerzödést, hogy lehessen egy részszámlát kiíizetni részére az idén, ne csak a munka végén.
Én úgy gondolom, hogy az elvégzett munka alapján teljesen jogos ez a kérés. A pénzügyi keret megvan
erre. Ennek a jóváhagyását szeretném kémi a testülettöl. Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) a "PMKEREKPARUT 2018 "Kerékpárutak felujításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén" című pályázatához kapcsolódó munkák műszaki ellenÖri tevékenységének ellátása
tárgyában 2019. december 6-án Rákos József egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerzödés
módosítását a jelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja;
b) felhatalmazza a Polgánnestert az a) pont szerinti Megbízási szerzödés módosítás aláírására.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:18
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol

Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
88. 89

0. 00
0. 00

SS.89
0. 00

11. 11
100.00
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Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

141/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a ,JPM_KEREKPARUT_2018 "Kerékpárutak felújításának és korszerűsÍtésének

támogatása Pest megye területén" címü pályázatához kapcsolódó munkák müszaki
ellenöri tevékenységének ellátása tárgyában 2019. december 6-án Rákos Józsefegyéni
vállalkozóval kötött megbízási szerzödés módosítását a jelen határozat meghozatalát
segítö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

b) felhatalma2za a Polgármestert az a) pont szerinti Megbízási szerzödés módosítás
aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napiendi ponthoz tartozó elffterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezí.

12. Javaslat a PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 tár ú munkák műszaki ellenőrzési
feladatai" tár ú beszerzési el'árás eredmén ének me álla ítására valamint
PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 tár ú munkák kiviteli tervező kiválasztására

irán uló beszerzési el'árás me indítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Elindulnak a bölcsődével kapcsolatos teendöink. A kífizetéseink,
a munkánk és az épÍtkezés, ami nem Ís olyan sokáíg fog tartani. Erzésem szerint nagyon gyorsan meg kell
valósítanunk ezt a beruházást, bár még mindig nem írtam alá a támogatói szerzödést, aminek a részleteiröl
tudni fogunk. Majd egyszer. Viszont nekünk elöre kell gondolkodnunk. Már a müszaki ellenörzési
feladatokra kiírtuk az elözö testületi ülésen a pályázatot. Amennyiben a műszaki ellenör megvan, akkor
döntiink arról, hogy kiírjuk a tervezö kiválasztására irányuló beszerzési eljárást is. A pályázatok
beérkeztek. Az OVIBER Országos Vízügyi Beruházási MémökÍ Konzulens és Tervezö Kfi. nyújtotta be a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot. A határozatí javaslatban fel van
sorolva a többi cég is. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Onkormányzatának KépviselÖ-testülete
a) a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák műszaki ellenörzési feladatai" tárgyú
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A REVTVO Kömyezetvédelmi és Mélyépítéstervezö Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.)
ajánlata érvényes;
2. Az OVIBER Országos Vizügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1138 Budapest, Váci
út 188. 3. em. ) ajánlata érvényes;
3. A Greenlight Kft. (1 138 Budapest, Váci út 188.) ajánlata érvényes;
4. Az eljárás eredményes volt;

28



5. Az eljárás nyertese az OVIBER Országos Vizügyi Bemházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
(1138 Budapest, Váci út 188. 3. em. );
6. Az ajánlatkérö nem határozza meg a nyertes ajánlatot kovetö legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevöt.
b) a szerzödés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés tartalékkeret terhére
biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 6. 200. 000 forint + Afa ellenértékben a vállalkozási szerződés
aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:21
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

142/2020. X. 13. szamú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák műszaki ellenörzési

feladatai" tárgyú beszerzésí eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A REVIVO Kömyezetvédelmi és Mélyépítéstervezö Kft. (1102 Budapest, Szent

László tér 20. 2. em. ) ajánlata érvényes;
2. Az OVIBER Országos Vízügyi Beruházási Mémöki Konzulens és Tervezö Kft.

(1138 Budapest, Váci út 188. 3. em. ) ajánlata érvényes;
3. A Greenlight Kft. (1138 Budapest, Váci út 188. ) ajánlata érvényes;
4. Az eljárás eredményes volt;
5. Az eljárás nyertese az OVIBER Országos Vízügyi Beruházási Mémöki Konzulens és

Tervezö Kft. (1138 Budapest, Váci ut 188. 3. em. );
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6. Az ajánlatkérö nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezöbb ajánlatot
benyújtó ajánlattevöt.

b) a szerzödés teljesitéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés
tartalékkeret terhére biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 6. 200. 000 forint + Afa ellenértékben a vállalkozási
szerzödés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslatban pedig szeretnénk a kiviteli
tervek elkészitésére beszerzési eljárás ajánlatkérési felhívását megtenni. Ebben 5 céget hívunk meg, és
várjuk a pályázatukat. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszároú Bölcsöde fejlesztés tárgyú beruházás
kiviteli terveinek elkészitése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlatkérési felhivását a jelen határozat
meghozatalát segítő elöterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) az a) pont szerinti eljárásban meghfvja ajánlattevönek az alábbi cégeket:
1. Jávorház Kft. (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 41., email: iroda al'avorhaz. hu ;
2. KJT Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34., email: k'tstudio a)ka'docsi. hu);
3. Wolf Stúdió Bt. (1119 Budapest, Andor u. 21/D, email: ka csolat áifarkase itesz. hu ;
4. Bánáti+Hartvig Épitész Iroda Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C. ép. I. em. 110., email:
bh fflbh.hu);
5. ArchideaKft. (1037 Budapest, Bécsi út 321., email: 'ofoldisz alarehidea.hu);
c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhivás alálrására, a b) pont szerinti ajánlattevök részére
a felhivás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:22
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén c

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Rnul Andrea
Kun László

Mekler Andrea

Voks:
8

o

o

s

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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TÍefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Igen
Igen

Távol

143/2020. X. 13. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_20I9/5 kódszámú Bölcsöde fejlesztés

tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészltése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlatkérési
felhivását a jelen határozat meghozatalát segitö előterjesztés 5. számú melléklete
szerinti tartalommal;

b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevönek az alábbi cégeket:
I. Jávorház Kft. (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 41., email: iroda al avorhaz. hu);
2. KJT Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34., email:
k'tstudio a)ka docsi.hu);
3. Wolf Stúdió Bt. (1119 Budapest, Andor u. 21/D, email:
ka csolat (ffarkase itesz.hu);
4. Bánáti+Hartvig Építész Iroda Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C. ép. I. em.
110., email:bh bh.hu);
5. ArchideaKft. (1037 Budapest, Bécsi út 321., email: 'ofoldiszaiarchidea. hu);

c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, a b) pont szerinti
ajánlattevök részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napiendi ponthoz tartozé elolerjesztés ajegyzokönyv mellékletét képey.

13. Javaslat a Dunavarsán 2084/22 hrsz-ú in atlan értékesítésére kiírt ál ázat eredmén ének
meeállapítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy helyi lakos jelezte hogy meg szeretne venni egy
önkormányzati területet, ami az ö ingatlanjának a végében található. Ügy gondoljuk, hogy nincs szűkség
rá, és nem is tudná hasznosítani ezt az ingatlant az Onkormányzat, tehát az elözö ülésen kiírtuk rá a
pályázatot, hiszen semmilyen ingatlant nem adhatunk el pályázat nélkül. A pályázatra egyedül Gubucz
Géza jelentkezett, aki a vételi szándékát jelezte. Tehát a 2. 907. 000, -Ft-ra felértékelt ingatlant ö
vásárolhatja meg, ha elfogadjuk a következö határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képvi sel Ö -testülete
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1.) Ok. rendeletben
foglaltak szerint a Dunavarsány, 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesitésére Gubucz Géza (2336 Dunavarsány,
Petöfi lakótelep 1/2. ) részéröl érkezett érvényes pályázatot elfogadja ajelen határozat meghozatalát segftö
elöteijesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes pályázóval az adásvételi szerzödés aláírására,
valamint a további szükséges íntézkedések megtételére.
Amennyiben szavazhatunk, kérem, induljon a szavazás.
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Szavazás credménye
Ideje: 2020. október 13. 18:24
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Maríann
Keresztesí Balázs
Knul Andrea
Kun László
Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Véghné Boda Ildikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

144/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város önkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1. ) Ok.

rendeletben foglaltak szerint a Dunavarsány, 2084/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Gubucz Géza (2336 Dunavarsány, Petöfi lakótelep 1/2. ) részéröl érkezett érvényes
pályázatot elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes pályázóval az adásvételi
szerzödés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A napiendi ponlhoz tartow eloterjesstés ajegyzó'könyv melléklelét képezi.
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14. Javaslat K6z onti Címre iszter kialakításához szüksé es adattisztításra

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez is egy régi folyamatot záma le, reméljük, hogy pozitívan, és
ugy, hogy rendben legyenek egyszer és mindenkorra az utcák és házszámok, mind a valóságban, mind
pedig a Földhivatalban, és a KCR-ben. Ezeknek sok-sok alapproblémája van, és úgy tűnik, hogy nem
nagyon tudunk ezeken egyszen-e úrrá lenni, mindig egy keveset tudunk belöle rendezni. Ez nagyon sok
ingatlant jelent, és van egy egyéni vállalkozó, aki az országban ezt vállalja és megcsinálja. Ahogy
elmondta, amit csinál, az nagyon megnyerönek tűnik, és úgy tűnik, érti a dolgát. Reméljük, hogy tényleg
úgy lesz minden, ahogy ö ezt elmondta. Jövöre népszámlálás lesz, nagyon fontos, hogy rendben legyenek
ezek a cimek. Tudjuk, hogy új telkek alakultak ki, társasházak épültek, nekünk gondunk van ezekkel is,
hogy minden lakóingatlan megfelelö házszámmal rendelkezzen. Ezeknek megvannak a szabályai, hogy
mikor lehet szám, mikor lehet betű. Ha most erröl döntünk, akkor a fíatalember elkezdi már idén a
munkát. Viszont nem kéri érte ajuttatást, csakjövö évben, tehát ajövő évi költségvetés terhérejavaslom
1, 5 millió forint megbízási díjért megbizni öt ezzel. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel a
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete
a) megbfzza Vezse Miklós József egyéni vállalkozót a központi címregiszterröl és címkezelésröl szóló
345/2014 (XJI.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti címkezeléssel összefüggő
feladatainak szakszerű ellátásának biztosításával kapcsolatos informatikai, szakmai tanácsadói feladatok
ellátásával bmttó 1. 500. 000, -Ft megbízási díjért a 2021. évi költségvetés terhére;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbizás tárgyában a megbízási szerzödés aláírására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2020. október 13. 18:27
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs
Knul Andrea
Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Véghné Boda IIdikó
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
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145/2020. X. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkonnányzatának Képviselö-testűlete
a) megbízza Vezse Miklós József egyéni vállalkozót a központi címregiszterről és

címkezelésröl szóló 345/2014 (XII. 23. ) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdése
szerinti címkezeléssel összefíiggö feladatainak szakszerü ellátásának biztosításával
kapcsolatos informatikai, szakmai tanácsadói feladatok ellátásával bmttó 1. 500. 000, -Ft
megbízási díjért a 2021. évi költségvetés terhére;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbfzás tárgyában a megbízási
szerzödés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határido: azonnal
Felelős: Polgármester

A napiendi ponthoz tartozó eloterjesztés a jegyzökönyv mellékletél képen.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Mindenkinek köszönöm szépen a mai ülésen való aktív részvételt,
mindenkinek további szép estét, jó pihenést kívánok. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak
velünk, az ülést bezárom. 118

Az ülés jegyzőkönyve 18 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.
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dr. Szil ' i Al
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A jegyzökönyv hiteles:

{M
Mekler Andrea

képviselő

>\
Tiefenbeck László

képviselő
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