
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2021. szeptember 14-én, 17 órai
kezdettel, a Városháza dísztermében megtartott rendes, nyílt üléséröl
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm az ülésen megJelenteket, a Képviselö-testület 6
fövel határozatképes,, az ülés megnyitom. Rögtön az elején a jegyzökönyv-hitelesítöket kérem megszavazni,
Knul Andrea képviselöt és Keresztesi Balázs alpolgármestertjavaslom. Akí ezzel egyetért, kérem, szavazzon
igennel.
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Ideje: 2021. szeptember 14. 17:03
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
6

o

o

6

o

3

9

Név

Boda Ildikö

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

Mekler Andrea
Tiefenbeck László
Herczeg Mariann

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

Ossz%
66. 67
0. 00
0. 00
66. 67
0. 00
33. 33
100. 00



dr. Kun László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Távol
Távol

107/2021. IX. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzökönyvének
hítelesítésére Knul Andrea képviselöt és Keresztesi Balázs alpolgármestertjelöli ki.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Képviselo-testület

Gergőné Varga Tünde polgármcster: Szeretnék egy plusz napirendi pont felvételéröl javaslatot tenní, amit
tegnap már a Pénzügyi, Fejlesztésí és Ugyrendi Bizottság elfogadott. A plusz napirendi pont a Javaslat a
Dunavarsány 0132/16-os hrsz-ú Íngatlan megvételére, ílletve kísajátítási eljárás megíndítására. Amennyiben ezt
a napirendi pontot felveszi a KLépvÍselö-testület, kérem, szavazzon ígennel. A kiegészített napirendi pontok
elfogadása minösített többségi szavazást igényel: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képvíselő-testülete
az ülés napirendjét az alabbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzatának első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására
2. Javaslat az Onkormányzat 202 1. évi költségvetéséröl szóló 1/2021. (II. 2. ) önkormányzati rendelet 2. számú
módosítására

3. Javaslat "Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek teljes felülvízsgálata és módosftása a
település több pontján" című településrendezési munkajóváhagyására
4. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelö Bizottsági tagj'ainak megválasztására
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsooktatási Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történö
csatlakozásra és pályázat kiírására
6. Javaslat az iskola-egészségügyi feladatok ellátásának bÍztosítására
7. Javaslat "Dunavarsányí Bölcsöde közműellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
8. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévö 103/2 hrsz-ú földterület használatba adására
9. Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött településrendezési szerzödés ismételt módosítására
10. Javaslat a 0121-es helyrajzi számú úf elnevezésére
11. Javaslata Dunavarsány 0132/16 hrsz-úingatlanmegvételére, illetvekisajátítási eljárás megindítására
Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.
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108/2021. X. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

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

1. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzatának elsö féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadására

2. Javaslat az Onkormányzat 2021. évi költségvetéséröl szóló 1/2021. (IL 2. ) önkormányzati
rendelet 2. számú módosífására

3. Javaslat "Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata
és módosítása a település több pontján" cimü településrendezési munkajóváhagyására

4. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Felügyelö Bizottsági tagjainak
megválasztására

5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsöoktatási Onkormányzati Osztöndijrendszer 2022. évi
fordulójához történö csatlakozásra és pályázat kiírására

6. Javaslat az iskola-egészségügyi feladatok ellátásának biztosítására
7. Javaslat "Dunavarsányi Bölcsőde közműellátása tárgyú közbeszerzési eljárás

megindítására
8. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévö 103/2 hrsz-ú földterület használatba adására
9. Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött településrendezési szerzödés ismételt

módosítására

10. Javaslat a 0121-es helyrajzi számú út elnevezésére
11. Javaslat a Dunavarsány 0132/16 hrsz-ú ingatlan megvételére, illetve kisajátítási eljárás

meginditására

Határidő:

Felelős:

Napirend előtt:

azonnal

Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: A lejárt határídejű határozatok teljesítéséröl olvashatja mindenki a
beszámolót ott, ahol az elöteijesztések vannak. A költségvetési számlánkról és a banki egyenlegröl szeretnék
annyit mondani, hogy jelen pÍllanatban 175 millió forint van a számlánkon, ebbe már belefoglaltatik a
szeptemberben beérkezett adónkjó része, de níncs minden adó beemelve, tehát a banlcszámlánk nagyon szépen
alakul. Jól fízették be az adókat, foleg az építményadót, de az Íparűzési adó is szépen bejön. Ugy néz ki, hogy
gond nélkül tudjuk működtetni a várost a következö adóbefízetésig. Júliusban volt az utolsó testületi ülésünk,
augusztusban nem volt testületi ülés, viszont volt egy igazgatási szünet, így csak augusztus második hetében
kezdödött a munka a Hivatalban.

Augusztus 20-án egy kisebb városnapot tartottunk, ünnepeltünk a Petöfí Müvelödésí Ház és Könyvtár
szervezésében. Azt hiszem, hogy mindenki jól szórakozott ezen a három napon. Itt voltak a
testvértelepüléseinkrő) is a küldöttségek. Szerintem egy pozitív dolog volt, hogy ebbe belevágtunk és meg
mertük csinálni. Jó elöadók voltak, szép három napon vagyunk túl, köszönjük a Müvelödésí háznak, hogy ezt
levezényelte és megszervezte.
Közmeghallgatás volt szeptember 4-én, ami szintén testületí ülésnek minösül. Egy évben egyet kötelezö tartani



az önkormányzatoknak. Mi ezt most Nagyvarsányon tartotfuk meg. Nagyon aktív részvéfel volt, sokan voltak.
Eppen ma hallottam egy sajnálkozó véleményt a nagyvarsányí üzletben, ahol elmondták, hogy sajnos nem
tudták elmondani a problémáikat, mert a Duna-parti ügy teljesen elvitte az idöt, és nem tudták kivámi, hogy
szót kapjanak. LegkÖzelebb jövöre lesz közmeghallgatás, akkor tudják majd elmondani az ügyes-bajos
dolgaikat.
Még egy szép eseményre került sor, most 5-én volt a Mollissima 20 éves fennállásának üimeplése a Müvelödésí
házban. Nagyon szép megemlékezés volt, szép dalokkal, szép zenékkel, sok vendéggel. Tavaly lett volna ez a
20. éves évforduló, de tavaly nem tudták megünnepelni, idén viszont megtartották.
Volt egy szép színházi elöadás, annak a sorozatnak a részeként, ami elkezdödött egy hónappal ezelött. Az
folytatódott, és még lesz egy elöadás, amiröl mindenkí olvashat a közösségi oldalon vagy az újságban.
Köszönjük azoknak, alcik részt vettek rajta, igazán jól érezhették magukat. Jövöre nézve még egy rendezvény
várható, a szeptember 18-aÍ Szüretí felvonulás és mulatság, amelynek a szervezése már megkezdödött, az
útvonal kialakult, anüt a kocsik és résztvevök végigutaznak. Visszaérkezve a Művelödési házhoz programok
várják a résztvevöket, és természetesen étel-ítal, szölö, új bor, must és minden egyebek. Erre is eljönnek
testvértelepüléseinkről a küldöttek. Nem sokan, mert vannak problémáik még a vínissal kapcsolatban, de
Németországból 5-en, Szalócról 4-enjönnek.
Még egy programról van nálam egy meghívó, amelyet Nagyné dr. Csobolyó Eszter küldött el nekünk. CivÍl
Info NEA 2022 címü országos tájékoztató rendezvényre hívunk mindenkit a Soli Deo Gloria KözösségÍ Házba,
szeptember 24-én pénteken 10-12-ig. Civil szervezeteknek föleg fontos ez az összejövetel, hiszen ominózus
hölgyek és urak fognak tartani eloadásokat a civil életról és a civil közösségek lehetöségeiröl. Nekik
mindenképpen ajánlom, hogyjöjjenek el. Van-e mégvalami a képviselök részéröl, amit szeretnének elmondani?

Knul Andrea képviselő: A MüvelödésÍ Ház adott helyet a múzeális értékeink kiállításnak is, és arra is
szeretettel hívom az érdeklődőket. Inkább a délutáni órákban vannak bemutatók, mivel alkalmazkodnak a
Művelödési ház programjaihoz. KatonatechnikaÍ műszerek, rádíókülönlegességek, elektronikai eszközök,
tengeralattjáró rádió is kiállításra kerül, valamint külünbözö hanghordozók, orsós, kazettás magnók,
orvostechnikai műszerek. Péntek délutánig még látogatható a kiállítás, álfalában 16-tól 19 óráig vannak ott.
Más: van a templomkertnél egy építendö umafal. Ez ügyben megkerestem a püspök urat, és ez ügyben tegnap
felhívott a váci egyházmegye építésze,, aki azt mondta, hogy nyitottak egy konstruktív megoldásra az ügyben,
hogy találjanak egy olyan helyet, ami szintén szóba jöhetne, és megfelelne a célnak az egyház szempontjából
is, és a lakosság szempontjából ís. Ha föépítész úr ítt lesz a holnapi nap folyamán, akkor szeretnék egy bejárást
tenni a templomkertbe, és akkor beszélgetünk. Ez csak egy altematív megoldási lehetöség, úgyis meg kell a
föépítésznek és a hatóságnak is vizsgálnia. De nyitottak arra, hogy esetleg egy másik, eddig fel nem vetődötf
lehetöség szerint valósítsák meg az umafalat, csakhogy a lakosság felpaprikázott hangulatát is lecsillapítsuk.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a meghívást, aki részt tud venni, az nyilván elmegy
erre az érdemes kiállításra. Az umafallal kapcsolatosan pedig több egyeztetés folyík, hiszen aki kitalálta, aki
megrendelte, nyilván a helyi egyház vezetöje, öt kell meggyőzni arról, hogy máshova tetesse az umafalat, tehát
vele kell megegyezni, illetve az ö feleítesével, aki a váci egyházmegyei püspök. Nekik kell erröl egyeztetni.
Eddig sem avatkoztam bele különösebben ebbe az ügybe, továbbra is a hatóságokon és érintett személyeken,
Ílletve az egyházon keresztül kellene egyeztetni az umafal további sorsáról. Van-e valakinek további felvetése
a napirendi pontok tárgyalása elött? Jegyző úr kér szót.

dr. Szilágyi Akos jegyző: Mint tudjuk, Hebóné Dull Ibolya osztályvezetö asszony nyugállományba vonult. A
helyét e hét elejétöl hivatalosan is dr. Vanka Edina vette át. Athelyezéssel a migrációs hivatalból érkezett
hozzánk Edina, és ö vezeti az Igazgatási osztályt innentöl kezdve.

Gergoné Varga Tünde polgármester: Jó munkát kívánunk! Ha nincs más hozzászólás, akkor térjünk át a
napirendi pontok tárgyalására.



1. Javaslat Dunavarsán

elfo adására

Város Onkormán zatának I. féléves azdálkodásáról szóló tá'ékoztató

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap tárgyalták a bizottságok, részletesen beszámolt osztályvezeto
asszony az elsö féléves gazdálkodásról, hogy hogyan alakultak a számok, miért így alakultak, milyen bevételek
jöttek. Iparüzési adóról, elvonásokról, kompenzácíókról és mindenröl szó esett. Azt is tudjuk, hogy néhány éve
már nem kötelezö ezt a tájékoztatást megadni, de mi továbbra is úgy látjuk jónak, hogy adunk tájékoztatást
félévente, és egy írásbeli kimutatást arról, hogy mi történt az elsö félévben, hogy tudtunk gazdálkodni.
Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képvíselö-testülete Dunavarsány Város Önkonnányzatának elsö féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadja. Kérem, szavazzunk.

l20Dr. Kun László képviselö 17 órakor megérkezik az ülésre^ a szavazók száma 7főre emelkedík.
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109/2021. X. 14. számú Ké viselő-testűleti határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülefe Dunavarsány Város
Onkormányzatának elsö féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelos: Polgármester

A napirendi ponthoz taríozó elöterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi.



2. Javaslat az Onkormán zat 2021. évi költsé
számú módosítására

etéséről szóló 1/2021. II. 2. önkormán zati rendelet 2.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A rendelet módosítása tegnap szintén a bizottság elé került. Minden
módosítandó fételröl szintén beszámolt osztályvezetö asszony, hogy mílyen tételek voltak azok, amelyeket az
elsö beszámoló óta át kellett vezetni. Erröl szól ez a napirendi pont, illetve a rendeletmódosítás. Van-e valami
kérdés a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor, aki egyetért az Onkormányzat 2021. évi költségvetéséröl szóló
1/2021. (II. 2. ) önkormányzati rendelet módositásáról szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.
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A KépvÍselö-testület megalkotta az Onkormányzat 2021. évi költségvetéséröl szóló 1/2021. (II. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (IX. 15. ) önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthoz tartozó elffterjesztés és rendelettervezet a jegyzokönyv mellékletét képezí.

3. Javaslat Dunavarsán Város hatál os tele ülésrendezési eszközeinek tel'es felülvizs álata és

módosítása a tele ülés több ont'án" című tele ülésrendezési munka 'óváha ására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Hosszú hónapok óta, söt, mondhatnám, évek óta történik Dunavarsány
Város hatályos településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és módosítása a település több pontján. A
településszerkezeti terv, anü egy szép vaskos anyag lesz az "imakönyv" néhány éven keresztül, amíg egy újabb
módosításra nem kerül sor. De máris adtak be lakosok, fejlesztök igényeket, amiket természetesen kezel majd
a föépitész és a kollégáink, és nyilván meg fogják vizsgálni, hogy helytállóak-e, illetve kezelhetöek-e ezek a
módosításijavaslatok. Ezazanyagviszontmostmármindenhatóságésazállamifőépitészáltalisjóváhagyott,
és az interoeten különböző portálokon elözetesen megjelentetett, a lakosság hozzászólhatott, véleményezhette.
Ebbem az anyagban nagyon kicsi a valószínüsége, hogy valamiféle változást fog a Képviselö-testület tenni,
illetve nincs is rá nagyon lehetősége. A rendelet elfogadása szintén minösített többségi szavazást igényel.
Jegyzö úr kér szót.
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dr. Szüágyi Akos jegyzö: Tisztelt Képviselö-testület! Mindannyian kaptak egy levelet a múlt héten az e-mail
fíókukba. A Duna-Forrás Egyesület részéröl íródott meg ez az ominózus beadvány, amire Föépítész úr válaszolt.
A beadványt nem ismertetem, de Főépitész úr válaszát szeretném felolvasni. Annyit tudniuk kell, hogy az úr,
aki a beadványt fogalmazta, a levél megírását megelőzöen már megkapta az egzakt választ Főépítész úrtól múlt
héten szerdán.

JegyzŐ úr Ismerteti a beadványra reagáló főépítészi levelet.

Tehát az információt szóban az érdeklödők megkapták, a szakmai választ a két levélre válaszadási határidön
belül meg fogjuk adni, de a lényege ennek a levélnek az, hogy ez a terv nem tartalmaz olyan szabályozásí elemet
a területre vonatkozólag, ami ne lett volna meg már 2010-ben is. Ezt a tervet az elmúlt 11 évben legalább 3
alkalommal átfogóan vizsgáltuk, és a lakosoknak lehetöségük volt minden allcalommal hozzászólni,
véleményezni a módosításokat, az egyeztetési folyamatbanjelezni az észrevételeiket, és a terv módosításával
kapcsolatbanjavaslatot benyújtani. Ez nem történt meg. Most megkapták azf az információt, hogy ha ilyen
szándékuk van, hogyan tudnak majd ajövőben eljámi. Köszönöm szépen.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Visszatéménk a szavazásra,
amennyiben nincs több kérdés a településszerkezeti tervröl. Elöször a határozati javaslatot terjesztem
szavazásra: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az épített kömyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. torvény 9/B.
§ (2) bekezdés a) pontjára tekintetíel, az államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével
Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:
1. A Településszerkezeti Terv 1. melléklete szerinti M^l:10000 méretarányú "Szerkezeti Tervlapjának"
tartalma helyébe, a "Módosítással érintett terület határa" jelöléssel ellátott területek vonatkozásában ajelen
határozat 1. melléklete (szerkezeti tervlapok 1-4-ig) szerinti tartalom lép.
2. A Településszerkezetí Terv 2. melléklete szerinti "Szerkezeti terv leírása érintett részei helyébe a jelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. melléklete szerintí tartalom lép.
3. Ajelen határozat az elfogadását követö 30. napon lép hatályba.
4. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Képviselö-testületének a 12/2016. (VI.
9. ) sz. Kt. határozattaljóváhagyott Településszerkezeti Terv Szerkezeti Tervlapja ajelen határozat 1. pontjában
meghatározott ingatlanokra vonatkozóan.
AkÍ ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:28
Típusa; Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

Össz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00



Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
KeresztesÍ Balázs

Rnul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tíefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

110/2021. IX. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete a IVÍagyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített kömyezet alakításáról és védelméröl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel, az államigazgatási szervek és
egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervét az
alábbiak szerint módosítja:

1. A Településszerkezeti Ten/ 1. melléklete szerinti M=l:10000 méretarányú "Szerkezeti
Tervlapjának" tartalma helyébe, a "Módositással érintett terillet határa" jelöléssel ellátott
teriiletekvonatkozásábanajelenhatározat 1. melléklete (szerkezeti tervlapok 1-4-ig) szerinti
tartalom lép.

2. A Településszerkezeti Terv 2. melléklete szerinti "Szerkezeti terv lefrása" érintett részei
helyébe ajelen határozat meghozatalát segítö eloterjesztés 2. melléklete szerinti tartalom lép.

3. A jelen határozat az elfogadását követö 30. napon lép hatályba.
4. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Képviselö-testületének a

12/2016. (VI. 9. ) sz. Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Szerkezeti
Tervlapja ajelen határozaf 1. pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozóan.

Határidö: azomial és folyamatos
Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tilnde polgármester: Köszönöm, most keriil sor a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó
dokumentumok elfogadására. Aki egyetért Dunavarsány Epítési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.)
önkonnányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel. A rendelet
elfogadása minösített többséget igényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:29
Típusa: Nyílt
rendelet; Elfogadva
Mmösített

Eredmén e

Igen
Nem
TartózkodÍk

Szavazott

Nem szavazott
Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100. 00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100. 00



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

A Képviselö-testület megalkotta a Dunavarsány EpítésÍ Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10. ) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 10/2021. (IX. 15.) Önkormányzati rendelefét.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm. Aki egyetért a településkép védelméröl szóló 21/2017.
(XII. 12. ) önkonnányzatí rendelet módosífásáról szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel. A
rendelet elfogadása minösített többséget Ígényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:29
Típusa: Nyílt
rendelet; Elfogadva
Minősített

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav°
100. 00
0. 00
0. 00
loo. no

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00

Név

Boda IIdikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

A Képvíselö-testület megalkotta a településkép védelméröl szóló 21/2017. (XII. 12. ) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2021. (IX. 15.) Önkormányzatí rendeletét.

A napirendi ponthoz tartozó elffterjesztés és rendelettervezetek ajegyzökönyv mellékletét képezi.



4. Javaslat a Dunavarsán íVáros azdálkodási Kft. Felü elő Bizottsá i ta ainakme választására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A felügyelő bizottság eddigí tagjainak mandátuma lejárt. 5 éves
idötartamot dolgoztak ebben a felállásban, új felügyelő bizottságot kell, illetve lehet választani. Keresztesi
Balázs alpolgármester volt a Felügyelö BÍzottság elnöke, Herczeg Mariann és Fenyvesi Zoltán pedig a tagok.
A Kft. alapítöja tehet javaslatot a tagokra, azon belül az elnökre és a tiszteletdíjakra. Tegnap a bizottság
megtárgyalta a tagokat és az összes határozatí javaslatról döntött. Javasolnám tagoknak Herczeg Mariannt és
Keresztesi Balázst továbbra is, és új tagként Zubor Jánost, aki pénzügyi bizottsági tagunk. En azt gondolom,
hogy az ö szakértelme feltétlen szükséges ebbe a bizottságba. Javasolnék az elnök tiszteletdíjának nettó százezer
forintot, a két bizottsági tag tíszteletdíjának pedig nettó ötven-ötvenezer forintot megszavazni. A Felügyelö
Bizottság elnöki tisztségének betöltésére Herczeg Marianntjavaslom.

Tiefenbeck László képviselő: Mielött megszavaznánk a régi-új Felügyelö Bizottságot néhány szóban a
munkájukról, ha említésf tennétek, illetve az a kérdésem még, hogy a tiszteletdíj fedezetét ki biztosítja?

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető: A Kft. biztosítja.

Tiefenbeck László képviselő: Igen, a Kft. szokta biztosítani, de milyen bevétel terhére, azt kérdezném még.
Mert ezt úgy szokták, hogy a rezsióradíjakban érvényesítik az ilyen költségeket, Természetesen az
önkormányzat fizetí valamilyen módon, hiszen a KfE. működésének nem tudom hány %-ában önkormányzati
megrendeléseket teljesít. Ezért ez újra nálunk csapódik le, és egyrészt ez érinti a költségvetést is. Másrészt
pedig, ha a Kfi-nek megemelkedik a rezsióradíja az önkormányzat felé az egy dolog, de a piacon ís azt a
rezsíóradíjat kell érvényesíteni. Illefve kérdezem még, hogy most mennyik a rezsióradíjak? Szakmunkás,
segédmunkás?

Keresztesi Balázs alpolgármester: Köszönöm szépen a szót és a kérdést is. Bár tegnap a bizottsági ülésen már
elmondtam, de most megismétlem, hálásan köszönjük a régi bizottság nevében, hogy megkaptuk az elözö
K.épviselö-testülettöl a felhatalmazást és a lehetöséget, hogy tulajdonos oldaláról a Kft-t felűgyelhettük.
Képviselő úmak válaszolva nyilvánvalóan a törvényi eloírásoknak megpróbáltunk megfelelni és minimum
negyedévente összeülni. A COVID-19 ideje alatt ís próbáltunk személyesen találkozni, kerültük a különbözö
infokommunikációs eszközöket Az elmúlt 5 év a Kft. egyik legsíkeresebb idöszaka volt, a bizottság
alpolgármester asszonnyal pénzügyi, míg Fenyvesi Zoltánnal műszaki oldalról volt támogatva. Ezúton is
köszönöm a munkájukat!
Természetesen az elmúlt ídőszakban is voltak nehézségek, pl. : a világjárvány. A Kft. büdzséje évröl-évre nött.
Ez többek között abból Ís adódott, hogy egyre több feladatot kapott az Onkormányzat részéröl, hiszen a város
infi-astruktúrája és intézményei egyre nagyobbak lettek. Csak egy példát kiragadva több, mint 420 óvodás és
750 fös általános Ískolánk van. A gyermekeket étkezéssel a Városgazdálkodási Ktít. látja el teljes egészében.
Ovodában a karbantartást, több intézményünkben a takarífást is elvégzi a cég.
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete biztosítja a Kft. egész éves költségvetését. A
FelügyeIÖ Bizottság eddig úgy dolgozott, hogy már az adott év végén, legkésöbb decemberben átbeszélte és
elfogadta a Kft. következo éves üzleti tervét. Elfogadás után átnyújtotta Polgánnester asszonynak, melyben
szerepeltek már a költségvetési tételek, jövöbeni fejlesztési koncepciók. Ezután került a Képviselö-tesfület elé
az anyag, amit még a költségvetés elfogadása előttjóváhagyott. Remélem ez a következö években is így lesz.
A rezsióradíjakat a Kft. határozta meg, tennészetesen velünk egyeztetve. A szalcmai anyagokat mindig
elkészítették és időben benyújtották számunkra. Az összes ülésünk anyagai nyilvánosak a jegyzökönyvekkel
együtt, melyek megtalálhatóak a Kft. -nél. Leköszönö elnök-ként büszke vagyok arra a néhány éves munkára,
ami mögöttünk van. Köszönöm szépen a lehetöséget!

Tiefenbeck László képviselő: Köszönöm szépen a választ. Ezzel kapcsolatban még egy kérdésem volna, hogy
az igazgató urat idézzem, valamíkor ö azt mondta, hogy nem elegáns az Onkonnányzat terhére nyereséget
termelni a Kfi-nek. Ezzel ajó szokással nem hagyott fel a Kfi? Tavaly is volt 25 millió forint nyeresége a Kfi-
nek.
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Keresztesi Balázs alpolgármester: Igy van, és a Kft. azt javasolta a Képviselö-testületnek, hogy azt a
nyereséget próbálja meg visszaforgatni a cégbe. De külső bevételi fon-ások is jönnek. Természetesen a
Városgazdálkodási Kft. bevételeinek nagy része az Onkormányzattól származik, a külsö megkeresések jóval
kisebb hányadot tesznek ki. Nagy megrendelönk pár éve a KLIK.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Most nincs itt Igazgató úr, ezért én most azt javasolnám, hogy
túlságosan ne menjünk bele a részletekbe, de ezek a kérdések természetesen megválaszolásra fognak kerülni,
amennyÍben esetleg nem kapott teljesen kielégítö válaszokat a képviselö úr. Igazgató úr ezeket
mindenféleképpen meg fogja válaszolni. De annyif én is elmondhafok, hogy igen sok feladatot vállal át tölünk
a Kft. En sokfeléjárok, sok örLkormányzatnál és sok polgármesterrel beszélek, de ahol ezt nem tudják megtenni,
hogy van egy városüzemeltetési Kft-je a településnek, az borzasztó sok munkát hagy azokra az
önkormányzatokra. Nem is tudom, hogy azt hogyaa lehet elvégezai, mert az a sok feladat, amit mi ki tudunl:
adni bármikor, bármilyen szempontok szerint, akár egy rendezvény teljes körii lebonyolításáról - étkeztetéstől
az elökészületeken át a takarításig -, vagy legyen szó bármí másról. Most rengeteg feladat hárul a Kft-re azzal
kapcsolatban is, hogy ez a konténeriskola is egy hónapon belül elkészült, annak ellenére, hogyjelenleg olyan
hihetetlen hiány van szakemberekböl a szakipari munkák területén, hogy le vannak kötve hónapokra, söt évekre
elöre. Van sok olyan feladat, amit nem tudom, kivel tudnánk megcsináltatni, ha nem lenne a Kft-nk.
Természetesen ez pénzébe kerül az Onkormányzatnak, de az a készenlét, az a készen állás, hogyha ma mondunk
valamit, akkor holnap meg tudják csinálni, engem nyugalommal tölt el. Mert nem tudom, hogy nühez
kezdenénk, ha heteket kellene vámi olyan jellegű segítségre, mint ami volt itt, hogy el kellett egyengetni
foldterületet és másfél méter magasan feltölteni, mert vannak olyan jellegü munkák, amire nem volna kít
hívnunk. Mert manapság aki nem dolgozik, az nem is akar, aki pedig dolgozÍk, az le van terhelve. En meg
vagyok elégedve a Kft. dolgozóinak munkájával. Nap, mint nap szembesülünk olyan dolgokkal, hogy a
Tankerület vagy a Járási hivatal szól ránk, vagy nekünk van itt olyan feladat, amit azonnal el kell végezni. En
maxímálisan nyugodt vagyok, és örülök, hogy a Ktít-t eddig még fenn tudtuk tartani, és meg tudjuk fizetni, ami
nem kevés, én ezt elismerem. Sok pénzünkbe kerül a Kft. De ezt a biztosat, ezt a nyugalmat, amit a Kft. nekünk
háttérként biztosít, ezt nélkülük nem tudnám elképzelni. Es ahogy mondtam, a konkrét kérdésekre konkréf
válaszok lesznek, amiket képviselö úr meg fog kapni, amint Igazgató úr visszaérkezik.

Keresztesi Balázs alpolgármester: Fogom javasolni Herczeg Mariann alpolgármester asszonynak, hogy ha
Összeül a bizottság, akkor legyen egyszer egy olyan ülésünk is, ahol a képviselök Ís feltehetik a kérdéseiket.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviseIö-testülete
a) a 100 %-os tulajdoni részesedésével működö, általa alapitott Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Ugydöntö Felügyelö Bizottsága elnökének Herczeg Mariann 2336 Dunavarsány, Osz u. 2. Szám alatti lakost
választja meg. Az elnök megbízatását 2021. Szeptember 14. napjával kezdödö 2026. szeptember 13. napjáig
tartó 5 éves határozott idötartamra adja. Az elnök tíszteletdíját nettó 100. 000 Ft/hó összegben állapítja meg.
b) a Dimavarsányi Városgazdálkodási Kft. Ugydöntö Felügyelö Bizottsága tagjaínak Keresztesi Balázs 2336
Dunavarsány, Tömösvári Sándor u. 3/1 és Zubor János 2336 Dunavarsány, Mártonyi Károlyné u. 14. szám alattí
lakosokat választja meg. A tagok megbízatását 2021. szeptember 14. napjával kezdödö 2026. szeptember 13.
napjáig íartó 5 éves határozott idötartamra adja. A bizottsági tagok tiszteletdíját nettó 50. 000 Ftíhó összegben
állapítja meg.
c) a Dunavarsányí Városgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának 10. 7. pontjának harmadik, az Ugydöntö
Felügyelö Bizottság tagjait felsoroló bekezdését - a 10. 7. pont jelen módosítással nem érintett részeÍnek
változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja:
"10.7....
A Társaság Ugydöntö Felügyelő Bizottságának tagjai:
Herczeg Mariann elnök
Anyja neve: Papp Mária
lakcím: 2336 Dunavarsány, Osz utca 3.
megbízatásának idopontja: 2021. szeptember 14. napjától 2026. szeptember 13. napjáig.
Keresztesi Balázs

anyja neve: Bukovszkí Agnes
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Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés

szanyik
Kiemelés



lakcím: 2336 Dunavarsány, Tömösvári Sándoru. 3/1.
megbízatásának időpontja: 2021. szeptember 14. napjától 2026. szeptember 13. napjáig.
Zubor János

anyja neve: Gyulai Terézia
lakcím: 2336 Dunavarsány, Mártonyi Károlyné u. 14.
megbizatásának idöpontja: 2021. szeptember 14. napjától 2026. szeptember 13. napjáig.
d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a-c) pont szerinti döntésekre fígyelemmel készíttesse el és írja alá a
Dunavarsányi Városgazdálkodási KLft. Alapító Okiratának módosítását, ílletve a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt AIapító Okiratot, és azt nyújtsa be a Budapest Kömyéki Törvényszékhez, mint
Cégbírósághoz.
Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:45
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén c

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távol

Osszesen

Megjcgyzés:

Voks:
6

o

1

7

o

2

9

Szav%
85. 71
0. 00
14. 29
100. 00

Ossz%
66. 67
0. 00
11. 11
77. 78
0. 00
22. 22
100. 00

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

TÍefenbeck László

Keresztesi Balázs

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol
Távol

111/2021. X. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 100 %-os tulajdoni részesedésével működö, általa alapitott Dunavarsányi

Városgazdálkodási Kft. Ugydöntö Felügyelö Bizottsága elnökének Herczeg Mariann 2336
Dunavarsány, Ösz u. 2. szám alattÍ lakost választja meg. Az elnök megbízatását 2021.
szeptember 14. napjával kezdödö 2026. szeptember 13. napjáig tartó 5 éves határozott
idötartamra adja. Az elnök tiszteletdíját nettó 100. 000 Ft/hó összegben állapitja meg.

b) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Ugydöntö Felügyelö BÍzottsága tagjainak
KeresztesÍ Balázs 2336 Dunavarsány, Tömösvári Sándor u. 3/1 és Zubor János 2336
Dunavarsány, Mártonyi KLárolyné u. 14. szám alatti lakosokat választja meg. A tagok
megbízatását 2021. szeptember 14. napjával kezdödö 2026. szeptember 13. napjáig tartó 5
éves határozott idötartamra adja. A bizottsági tagok tíszteletdíját nettó 50. 000 Ft/hó
összegben állapítja meg.

c) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kff. Alapító Okiratának 10. 7. pontjának harmadik, az
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Ogydöntö Felügyelő Bizottság tagjait felsoroló bekezdését - a 10. 7. pontjelen módosítással
nem érintett részeinek változatíanul hagyása mellett - az alábbiak szerinf módosítja:
"10.7. ...
A Társaság Ugydöntö Felügyelö Bízottságának tagjai:
Herczeg Mariann elnök
an^'a neve: Papp Mária
lakcím: 2336 Dunavarsány, Osz utca 3.
megbízatásának idöpontja: 2021. szeptember 14. napjától 2026. szeptember 13. napjáig.
Keresztesi Balázs

anyja neve: Bukovszki Agnes
lakcím: 2336 Dunavarsány, Tömösvári Sándor u. 3/1.
megbízatásának időpontja: 2021. szeptember 14. napjától 2026. szeptember 13. napjáig.
Zubor János

anyja neve: Gyulai Terézía
lakcím: 2336 Dunavarsány, Mártonyi ICárolyné u. 14.
megbízatásának időpontja: 2021. szeptember 14. napjától 2026. szeptember 13. napjáig.

d) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a-c) pont szerinti döntésekre figyelemmel
készíttesse el és írja alá a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Alapító OkÍratának
módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és azt
nyújtsa be a Budapest Kömyéld Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz íartozó elöterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: További aktív, eredményes, jó munkát kívánok a Felügyelö Bizottság
tagjainak. Jó ötletnek tartom egy Felügyelö-Bizottsági ülésre meghívni a testületet is.

5. Javaslat a Bursa Hun arica Felsőoktatási Onkormán zati Osztondí'rendszer 2022. évi forduló'ához
történő csatlakozásra és ál ázat kiírására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Minden évben csatlakozunk ehhez a pályázati rendszerhez, én azt
hÍszem, hogy most is feltehetem ezt a kérést a Képviselö-testületnek, hogy idén is csatlakozzunk hozzá. A
pályázatok benyújtási határideje november 5-e, utána dönt róla a testület, hogy kiket fog ebben a rendszerben
támogatni. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk a határozatijavaslatról: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsöoktatási hallgatók, illetve felsöoktatási tanulmányokat
kezdö fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsöoktatási Onkormányzati Osztöndijrendszer 2022.
évi fordulójához.
b) a Bursa Hungarica Felsöoktatási Onkormányzati Osztöndijrendszer 2022. évi fordulójának AItalános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános SzerzödésÍ Feltételekben foglaltaknak megfelelöenjár el.
c) felkéri a Polgánnestert, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot legkésöbb 202 1. oktőber 1 -ig küldje meg az Emberi
Eröforrás Támogatáskezelö részére.
d) ajelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés melléklete szerinti "A" és "B" típusú pályázati kiirást az
Általános Szerzödési Feltételekben foglaltak szerint, az önkormányzat hirdetötábláján és a helyben szokásos
módon legkésöbb 2021. október 5-ig közzéteszi.
Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:47
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodík

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100. 00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

112/2021. X. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) csatlakozni kiván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsöoktatási

tanulmányokat kezdö fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsöoktatási
Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2022. éví fordulójához.

b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíjrendszer 2022. évi fordulójának
Általános Szerzödési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Altalános Szerzödési Felfételekben
foglaltaknak megfelelöenjár el.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot legkésöbb 2021. október 1-ig
küldje meg az Emberi Eröforrás Támogatáskezelö részére.

d) a jelen határozat meghozatalát segítö eloterjesztés melléklete szerinti "A" és "B" tipusú
pályázati kiírást az Általános Szerzödési Feltételekben foglaltak szerint, az onkonnányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon legkésőbb 2021. október 5-ig közzéteszi.

Határidő: 2021. október 1., illetve 2021. október 5.
Felelős: Polgármester
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é. Javaslat az iskolae észsé ü " feladatok ellátásának biztosítására

Gergőné Varga Tunde polgármester: Már pár hónapja tart ez a dilemma, hogy az iskolaorvosi munkát ki
fogja ellátni, mert az eddig doktomö, Dr. Czúth Ildikó felmondott, pedig beletartozott a szerzödésébe ez a
munkakör. J6 pár hete dolgozunk azon, hogy ki az, aki ezt a feladatot elvégezné itt a városban. Egyeztettünk
városunk orvosaival, gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, hogy ki az, aki ezt a feladatot elvégezné itt a
városban, hiszen az Onkormányzat feladata, hogy az iskolaorvosi munkára megtalálja a megfelelö orvost. En
bizom benne, hogy megtaláltuk a megfelelö orvost, Dr. Kárdási Judit személyében, aki városunk lakosa, itt ül
közöttünk és aki mosolyogva fogadta a felkérést, ami számomra nagyon nagy dolog, hiszen általában a
megkérdezettek nem mosolyogva fogadták ezt a kérést. De ezt elfogadjuk, hiszen sok admimsztrációs munka
jár ezzel a feladatkörrel, és sokkal lelkiismeretesebb hozzáállás szükséges, mint ahogy eddig ez történt. Kárdási
doktornö régen itt van a gyermekorvosi rendelönkben helyettesitoként, tehát sok szülö és gyerek ismeri már 6t.
A NEAK nevetséges összeget fízet ezért a tevékenységéért, és becsületére válik bárkinek, aki ezt elvállalja.
Ezért ezt mi egy plusz juttatással szeretnénk kiegészíteni. Ebben meg is tudtunk egyezni, hiszen az összeget
gyereklétszámhoz kötötte a doktomő, amit majd évente felülvizsgálunk. Ha testület elfogadja, bruttó 192.000,-
Ft/hónap díjért fogja elvégezni el ezt a feladatot a doktomo. Pár hőnap múlva megkapjuk a NEAK-tól is ehhez
a hozzájárulást, anü beépül majd az Onkormányzat költségvetésébe. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás,
akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatokat: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-
testülete saját részéröl elfogadja a MEDl-LOGISTIC Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 2016. majus 20-án
megkötött Megbízási Szerzödés 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 5.
számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módositás aláírására,
illetve a szükséges intézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:53
Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazoft

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100. 00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100. UO

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
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113/2021. IX. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete saját részéröl elfogadja a MEDI-
LOGISTIC Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 2016. május 20-án megkötött Megbízási
Szerzödés I. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segltö elöterjesztés 5. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a szerzödés módosítás
aláirására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő;
Felelős:

azonnal

Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozat: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülefe
a) határozatlan időtartamra megbízza dr. Kárdásí Judit egyéni vállalkozót (2336 Dunavarsány, Tölgyfa u. 7.)
Dunavarsány város - az iskola-egészségügyÍ ellátásról szóló 26/1997. (SX. 3. ) NM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - iskola-egészségügyi feladatainak ellátásával bruttó 192. 000 Ft/hó megbízási díjért,
b) az a) pont szerinti megbfzási dfjnak és az iskolaorvosi rendelö Rendelet 1. számú melléklete szerintí
minimális alapfelszerelésével való ellátásának fedezefét a 2021. évi költségvetés tartalékkeretének terhére
biztosítja,
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerzödés aláírására, a Nemzeti Egészségbiztositási
Alapkezelövel az iskola-egészségügyí feladatok fínanszfrozására vonatkozó szerzödés aláírására, illetve az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:53
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen
Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100. 00

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

Rnul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
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114/2021. X. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) határozatlan idötartamra megbízza dr. Kárdási Judit egyéni vállalkozót (2336 Dunavarsány,

Tölgyfa u. 7. ) Dunavarsány város - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (Dí. 3.)
NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - iskola-egészségügyi feladatainak
ellátásával bruttó 192.000 Ft/hó megbízási díjért,

b) az a) pont szerinti megbízási díjnak és az iskolaorvosi rendelö Rendelet 1. számú melléklete
szerind minimális alapfelszerelésével való ellátásának fedezetét a 2021. évi költségvetés
tartalékkeretének terhére biztosítja,

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására
vonatkozó szerzödés aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napírendi ponthoz, íarfozó eloterjesztés ajegyzókönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Eredményes, jó munkát kívánunk a doktornönek.

7. Javaslat Dunavarsán i Bölcsőde közműellátása" tár ú közbeszerzési el árás me indítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A bölcsöde szépen halad, szépen épül, ítt az ídö, hogy a közműellátásról
is döntsünk, hiszen ez nem volt benne a közbeszerzési kÍírásban. Tehát a víz és csatoma közművekröl külön
közbeszerzési eljárást kell indítanunk. Erre beterveztük a költséget év elején, és most ki kell ímunk, hogy
mielöbb lefuthasson, és megfelelöjelentkezö el tudja látni ezt a feladatot. Műszaki Osztályvezető asszony, aki
elökészítette ezt a munkát, sajnos nem tud részt venni az ülésen, és sajnos a műszaki ellenör, meg a
közbeszerzési tanácsadö sincs jelen. De az anyag összeállt, és azt mindenki megismerhette, a bizottságok
targyalták, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a közbeszerzési eljárás elindítható ezzel az 5 ajánlattevővel,
akiket a határozati javaslat c) pontjában látnak. Es dönt a testület a közbeszerzési tanácsadó nettó 600 ezer Ft
összegű megbízási dijáról is. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek bármilyen felvetése, kérdése?
Amennyiben nincs, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviseIÖ-testüIete
a) a "Dunavarsányi Bölcsőde közműellátása" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja,
b) megbizza a "Dunavarsányi Bölcsöde közműellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18. ) nettó 600. 000, - Ft összegben a 2021. évi
költségvetés terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerzödés aláírására.
c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevönek az alábbi cégeket:
BARNES-BAU Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út 90.)
EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20.)
Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.)
KONSTRUKTOR Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkényutca 7.)
THERMD4 Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihályu. 1/e.)
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:56
Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
Egyszerű
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Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7
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7

o

2
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Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100. 00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100. 00

Név
Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Kereszfesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Melcler Andrea

Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

115/2021. IX. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a "Dunavarsányi Bölcsöde közműellátása" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,

b) megbízza a "DunavarsányÍ Bölcsöde közmüellátása tárgyú közbeszerzési eljárás
lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.)
nettó 600.OOO,- Ft összegben a 2021. évÍ költségvetés terhá'e, és felhatalmazza a
Polgármestert a megbízási szerzödés aláírására.

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
BARNES-BAU Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri út 90.)
EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20.)
Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.)
KONSTRUKTOR Kfi. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.)
THERMD^ Kfi. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/e.)

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés a jegyzóikönyv mellékletét képezi.

8. Javaslat az Önkormán zat tula'donában lévő 103/2 hrsz-ú földterület használatba adására

Gergőné Varga Tündc polgármester: EgykÍcsit formai döntésröl van szó, hiszen a Művelödési ház épületéröl
és a hozzátartozó udvarról beszélünk. Az udvar jelenleg kis anomáliákat generál, mert nem tudni, hogy az
Onkormányzat vagy a MüveIÖdésÍ ház adhatja bérbe bizonyos rendezvények alkalmával, vagy a különbözö
piacosoknak, árusoknalc. Pont kerülne ennek az ügynek a végére, ha ezt a területet a testület átadná a Petöfi
Müvelödési Ház és Könyvár használatába. Az abból származó hasznot pedig a Művelödési ház bevételeként
kezelhetné a továbbiakban. AmennyÍben nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati
javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány 103/2 hrsz-ú ingatlant átadja a Petöfi Művelődési Ház és Könyvtár használatába, Ílletve
kezelésébe;
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b) felhatalmazza az intézmény vezetőjét a terület hasznosításából esetlegesen származó bevételek beszedésére,
és annak az Íntézmény saját költségvetésébe történö beépítésére.
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
AkÍ ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 17:58
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Herezeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

116/2021. X. 14. számú Ké viselé-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány 103/2 hrsz-ú ingatlant átadja a Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár

használatába, illetve kezelésébe;
b) felhatalmazza az intézmény vezetöjét a terület hasznosításából esetlegesen származó

bevételek beszedésére, és annak az Íntézmény saját költségvetésébe történö beépítésére.
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloíerjesztés ajegyzőkönyv mellékletét képezi
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9. Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött tele ülésrendezési szerződés ismételt módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy újabb módosítása történik meg a szerzödésnek, már a sokadik,
mert mindig olyan körülmények adódnak, amelyeket vagy a fejlesztö, vagy az Onkormányzat kell, hogy
jelezzen. Egy kialakítandó építési telekkel kevesebb kerül be az újabb módosításba. Igazából még dátumok
módosultak az elözö szerződéshez képest. Elvileg elfogadhatók ezek az új szerzodési pontok, nyilván a fejlesztő
egy kicsit időt hőz, de előbb-utóbb reméljük, hogy valamibe belefog. Ha nem, akkor pedig ez a szerződés
okafogyottá fog válni. Mi az ö kérését fígyelembe vettük, és módosítjuk ezt a szerzödést. Egyelöre ennyit tudok
a testület felé mondani. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk a határozati javaslatról: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépvÍselö-testülete
a) elfogadja a MA-DUN Invesment Kft-vel 2015. október 8-án megkötött Településrendezési és Jelzálog
AIapítási Szerzödés (a továbbiakban: AIapszerzödés) 4. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerzödés módosítás aláÍrására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 18:01
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

117/2021. X. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) elfogadja a MA-DUN Invesment Kft-vel 2015. október 8-án megköfött Településrendezési

és Jelzálog Alapítási Szerzödés (a továbbiakban: Alapszerzödés) 4. számú módosítását a
jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerintí szerzödés módosítás aláírására és a további
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

20



Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegywhönyv mellékletét képezi.

10. Javaslat a 0121 hrsz-ú út elnevezésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy külterületi kivett közútról van szó és tulajdonosi kezdeményezésre
Tópart utcára nevezzük el. Illetve ajánlottak több elnevezést, de a Tópart utca lett számunkra a nyerö, úgyhogy
ezt elneveznénk, hiszen ott lakóházak építése folyik jelenleg, és az odatalálás, illetve az ingatíanok besorolása
miatt szükséges ezt megtennünk. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képvíselö-testülete
a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valanúnf a házszám megállapításának
rendjéröl szóló 12/2014, (XII. 10. ) önkormányzati rendelete alapján a 0121 hrsz-ú külteriileti kivett közút
megnevezésű utat Tópart utcára nevezi el;
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti utca átnevezéséhez kapcsolódó szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Szavazzunk a határozati javaslatról.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 18:02
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodík

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

Ossz%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00

Név
Boda Ildikó

Gergoné Varga Tünde
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

118/2021. IX. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám

megállapításánakrendjéröl szőló 12/2014. (XII. 10. ) önkormányzati rendelete alapján a 0121
hrsz-ú külterületi kivett közút megnevezésű utat Tópart utcára nevezi el;

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerintí utca átnevezéséhez kapcsolódó
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
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Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegywkönyv mellékletét képezí

11. Javaslat a Dunavarsán 0132/16 hrsz-ú in atlan me ételére iUctve kisa'átítási el'árás

me indítására

Gergőné Varga Tünde polgarmester: Hirtelen és gyorsan kell ebben döntenünk, hogy az ügy minél elobb
elindulhasson és a végére érjen. Intézményi területünkbe beékelödö magánterületröl van szó. Annak érdekében,
hogy az intézményi terület egységes legyen, és hogy lehessen továbbfejleszteni, ezt a magánterületet meg kéne
vennünk. De nem nagyon tudtunk dülőre jutni a tulajdonosokkal. Nyilván a vételi ajánlati árat megelözte egy
értékbecslés, de azt az értéket nem fogadták el a tulajdonosok. Kora tavasszal még egyezkedtünlc is velük, de
semmi körülmények között nem akarták ezf a területet eladni. Most viszont felgyorsultak az események, és a
BMSK lesz az elsö beépítöje ennek a területnek, tehát a 8 tantermes iskola és az EGYMI épülete fog odakerülni.
Elindult a kivitelezö keresése, már közbeszereztetik az ískolákat. Ok februárra egy teljesen tiszta területet
vámak el az Onkormányzattól, ami már teljesen az Onkormányzat tulajdonában van. Ehhez nagyon sok eljárást
kell még elinditani és lefolytatni, pláne így, hogy nemigen hajlandók üzletre a tulajdonosok, ezért kisajátítási
eljárás fog elindulni, ami pedig egy hosszadalmas, bonyolult eljárás. J6 esetben végzünk vele febmárra. Ezért
kellett ezt hirtelen behoznunk. A kisajátításhoz hosszú Ídö szükségeltetik. Bízunk benne, hogy mínden
segítséget meg fogunk kapni hozzá, mert a projekt kiemelt bendiázássá lett nyilvánítva. Amennyiben nincs
kérdés, akkor szavazásra teijesztem a határozatijavaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képvíselö-
testülete

a) kezdeményezj a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan megvételét, Ílletve az
ingatían adásvétel meghiúsulása esetén a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó művelésÍ ágú ingatlanra
Índuló kisajátítási eljárás megindítását;
b) az a) pont szerinti adásvételi vagy kisajátítási eljárásban felmerülő kártalam'tás, valamint az egyéb szükséges
hatósági eljarások pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás meginditására, az eljárás lefolytatásához szükséges
dokumentumok beszerzésére, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. szeptember 14. 18:07
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00
0. 00
0. 00
100.00

OS8Z%
77. 78
0. 00
0. 00
77. 78
0. 00
22. 22
100.00
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Név

Boda Ildikó
Gergöné Varga Tünde
K.ereszfesÍ Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

119/2021. IX. 14. számú Ké viselő-testűleü határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) kezdeményezi a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan

megvételét, illetve az ingatlan adásvétel meghiúsulása esetén a Dunavarsány, 0132/16
helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlanra induló kisajátítási eljárás meginditását;

b) az a) pont szerinti adásvételi vagy kisajátitási eljárásban felmerülö kártalanítás, valamint az
egyéb szükséges hatósági eljárások pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés terhére
biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárás meginditására, az eljárás
lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

FelelŐs: Polgármester

A napirendi ponthoz taríozó elffterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezÍ.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. Mindenkinek további
szép estétjó pihenést kívánok. , 18.08 h/

Az ülés jegyzőkonyve 18 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.

ír^őné V

polgár

A jegyzökönyv hiteles:

^^

^

4--^J 3
^i.asons

dr. Szilágyi
jegyzö

/egyiö

ul ndrea

képviselő
Keresztesi Balázs

alpolgármester
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